
Pokyny 4. kola
V neděli 20. 9. se na Vás těšíme ve Špindlerově Mlýn

že čtete pokyn

Datum:   Neděle 20. září 2020

Pořádající orgán:  Východočeská oblast Českého svazu orientačních sportů, sekce OB (VČO)

Pořádající subjekt:  OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)

Centrum:   Špindlerův Mlýn,
   Souřadnice: 50.7337667N, 15.6069789E
   V centru budou

Prezentace:   V centru v

Dohlášky:   Dle možnosti poř

Parkování:  AUTA: Parkovat se bude na parkovištích
Doporučujeme parkovat na parkovišti 
závodu. Parkoviště je zpoplatněno 20 Kč/h. Při naplnění kapacity je možnost 
parkovat na 
P1 – Bedřichov
centra závodu přijít po hlavní silnici (
uprostřed

 AUTOBUSY:
na den (
parkovištěm na Medvědíně. 

Vzdálenosti:   Parkování 
   Centrum 
   Centrum 

Start:    00 = 10:00 hod 
   Kategorie HDR, P a T startují z
   v libovolném čase
   Na startu je možnost k

Mapa:  Harmony
vodovzdorném materiálu
Mapoval: Tomáš Leštínský

Zvláštní symboly: Zelený křížek
   Černý křížek 
   V mapě je použita značka 528
   zákaz jejího

SIAC:    Kontroly v režimu bezkontaktního ražení

4. kola soutěží Východočeské oblasti
se na Vás těšíme ve Špindlerově Mlýně na 4. kole Východočeského poháru.

pokyny. Doufáme, že se Vám budou závody líbit. 

Neděle 20. září 2020 

Východočeská oblast Českého svazu orientačních sportů, sekce OB (VČO)

OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL) 

Špindlerův Mlýn, Medvědín (spodní stanice lanovky na Medvědín)
Souřadnice: 50.7337667N, 15.6069789E   

centru budou odpadkové pytle na směsný odpad a plasty. Třiďte, prosím.

centru v čase 8:30 - 9:30 hodin 

Dle možnosti pořadatele na prezentaci 

Parkovat se bude na parkovištích Služeb města Špindlerův Mlýn. 
Doporučujeme parkovat na parkovišti P3 – Medvědín, které je přímo u centra 
závodu. Parkoviště je zpoplatněno 20 Kč/h. Při naplnění kapacity je možnost 
parkovat na parkovišti P2 – Hromovka za stejný poplatek nebo na parkovišti 

Bedřichov za poplatek 50 Kč/den. V těchto případ
centra závodu přijít po hlavní silnici (viz mapa příjezdu). Centrum závodu je 
uprostřed závodního prostoru. Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů. 

AUTOBUSY: Pro autobusy je vyhrazeno parkoviště P1 – 
(viz mapa příjezdu). Autobusy mohou závodníky vysadit přímo

parkovištěm na Medvědíně.  

Parkování – centrum  0 – 2000 m    
Centrum – start  600 m (105 m převýšení!!! – jde se po sjezdovce
Centrum – cíl   0 m 

00 = 10:00 hod intervalově     
Kategorie HDR, P a T startují z vlastního koridoru a mohou odstartovat 

libovolném čase na startovní krabičku až do času 120.  
Na startu je možnost k rozběhání. 

Harmony, měřítko 1:10 000, E=5 m, stav léto 2020, ISOM2017,
odovzdorném materiálu mimo P, T a HRD (k dispozici mapník na startu), 
apoval: Tomáš Leštínský, formát A5 

křížek – vývrat      
Černý křížek – dětské hřiště     

mapě je použita značka 528, která v terénu značí bobovou dráhu. 
jejího překonávání a její překonání povede k diskvalifikaci.

Kontroly v režimu bezkontaktního ražení. 

soutěží Východočeské oblasti 
Východočeského poháru. Jsme rádi, 

Východočeská oblast Českého svazu orientačních sportů, sekce OB (VČO) 

Medvědín (spodní stanice lanovky na Medvědín)  
  

odpad a plasty. Třiďte, prosím. 

města Špindlerův Mlýn. 
, které je přímo u centra 

závodu. Parkoviště je zpoplatněno 20 Kč/h. Při naplnění kapacity je možnost 
za stejný poplatek nebo na parkovišti   

případech jste povinni do 
). Centrum závodu je 

pokyny pořadatelů.  

 Bedřichov za 150 Kč 
mohou závodníky vysadit přímo před 

  
jde se po sjezdovce)

  
a mohou odstartovat  

  

ISOM2017, tisk na 
(k dispozici mapník na startu), 

  
  

terénu značí bobovou dráhu. Je přísný 
diskvalifikaci. 

 



Terén:  Horský les 700 až 850 m n. m., poměrně různorodá síť komunikací, nerovná a 
těžká běžecká podložka, část závodu povede zastavěnou oblastí Špindlerova 
Mlýna a Bedřichova. 

Trať:    Krátká trať, předpokládané časy vítězů se řídí směrnými časy dle Soutěžního 
   řádu soutěží VČO, popisy k tratím v centru (popisy nebudou vytištěny na 
   mapě). 

Délky tratí:  Délky tratí najdete zde: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5959. 

Omezení:  Závod probíhá v KRNAPU. Všichni závodníci jsou povinni dodržovat návštěvní 
   řád KRNAP (https://www.krnap.cz/navstevni-rad-krnap), který bude vyvěšen i 
   v centru závodu!       
   V centru prosíme, abyste neblokovali vchod do lanovky a nestoupali na 
   pojízdný koberec. Pokud budete chtít postavit klubový stan, dělejte tak dle 
   přiložené mapky centra. 

Prostor závodu: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/harmony-2020                               
   Dodržujte příjezd nebo příchod do centra závodu (ulice Vrchlabská a                           
   Špindlerovská – viz mapa příjezdu)!!! Centrum závodu se nachází uprostřed                     
   závodního prostoru. Příjezd či příchod jinudy než po zmíněných ulicích je              
   podnětem k diskvalifikaci!      
   Některé kategorie budou přebíhat frekventovanější silnice. Význačná místa 
   bude hlídat městská policie a pořadatelé. Dbejte při přebíhání silnice na
   bezpečnost!!! Závod probíhá na vlastní nebezpečí.   
   Překonávat řeku je povoleno. 

Zakázané prostory:  Zákaz vstupu do soukromých pozemků a pozemků kolem centra závodu (viz 
   mapa centra závodu). 

Povinné úseky:  Ze sběrky k cílové krabičce povede koridor. 

Cíl:   Cíl je umístěn v centru. V cíli každý obdrží lahev s vodou a sušenku. Uzavírá se 
   v 14:00 hodin. Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme, buďte féroví vůči ostatním                 
   závodníkům. 

Zdravotní služba: Zdravotník se bude nacházet v prostoru cíle. 

Časový limit:  100 minut 

WC: V centru bude 5x ToiToi a místní toalety. Do místních toalet je přísný zákaz 
vstupu v botách s hřeby!!! 

Mytí: Na doporučení VČO mytí nebude. K dispozici řeka Labe. Některé kategorie se 
omyjí již cestou nejen na sběrku.  

JURY:   Komárková Lucie - LTU7851 

   Novák Jiří - NPA7502 

   Vlastníková Lucie - JIL7554 

Vyhlášení:  Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru a vyhlášení výsledků       
   proběhne v centru přibližně v 13:00 hodin. Na doporučení VČO si všichni 
   vyhlašovaní před vstupem na stupně vydezinfikují ruce (bude k dispozici)! 



Občerstvení:  Občerstvení je vzhledem k daným pravidlům areálu plně v režii místních.
   V centru se nacházejí 3 prodejní místa. Očekávejte nepatrně vyšší ceny. 

Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ soutěží VČO. 

Protesty:  Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu se  vkladem 200 Kč. 

Funkcionáři:   Ředitel závodu:  Daniel Hrdinka R2                                                           
   Hlavní rozhodčí:  Vlastimil Polák R2    
   Stavba tratí:   Lucie Poláková R3 

Informace:   https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5959 

GDPR:   Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 
   osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, 
   startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v 
   pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány 
   zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém  
   závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb.,                    
   Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní 
   potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) 
   zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s 
   fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 

Covid 19:  Žádáme všechny účastníky, aby dbali platných vládních nařízení k prevenci 
   šíření nemoci Covid 19. V místech větší koncentrace osob (prezentace,  
   vyčítání, občerstvení), dodržujte doporučené bezpečné odstupy a zvažte 
   používání roušek. Závodu se smí účastnit pouze osoby bez příznaků       
    respiračních onemocnění! 

KRNAP:   Děkujeme KRNAP za umožnění pořádat závody v nádherné přírodě Krkonoš. 
   Dále děkujeme za poskytnutí cen na vyhlašování. Rád bych upozornil na akci, 
   kterou KRNAP v sobotu 19. září v Harrachově organizuje. Jedná se                                 
   o dobrovolnickou akci Čisté Krkonoše, kde můžete pomoct s úklidem našich 
   krásných hor po letní turistické sezóně.      
   (podrobnosti zde: https://www.krnap.cz/kalendar-akci/1637/) 

Poděkování:  Děkujeme vlastníkům pozemků za umožnění pořádat závody. Zejména  
   děkujeme KRNAP, městu Špindlerův Mlýn a Skiareálu Špindlerův Mlýn                 
   za poskytnutí zázemí pro centrum závodu. Dále děkujeme městu Vrchlabí, 
   Technickým službám ŠM a městské policii ve Špindlerově Mlýnu za podporu. 
   Děkujeme Reklamám Jilemnice za tisk map. 

 



Obrázek Obrázek 1 - Mapka příjezdu/příchodu do centra 

 



Obrázek 2 - Mapka centra závodu 

 


