
Hejkal o-cup 2020 

Pokyny k prvnímu víkendu 
Termíny závodů: 

• 4. 7. – Klasika, Odranec (Z1) 
• 5. 7. – Middle, Odranec (Z2) 
• 10. 7. – Middle, Březiny (Z3) 
• 11. 7. – Klasika, Březiny (Z4) 
• 12. 7. – Middle, Křižánky (Z5) 

Centrum závodů: https://mapy.cz/s/jeburodosa 

Odranec, výletiště za kulturním domem (49.6135431N, 16.1380350E) 

Pořadatel: Šimon, Petr Marečkovi a kolektiv kamarádů 

Typ závodů: Otevřený veřejný závod. Sobota klasika. Neděle middle. 

Terén: Nádherný panenský terén, který v podání TBM hostil v roce 2014 ŽA. Od té doby les 
odpočíval, abyste se po jeho mechu a borůvčí zase mohli rozeběhnout. V sobotu vás čeká 
pořádná klasika. Pár kontrol a několik dlouhých postupů, nad kterými si budete muset lámat 
hlavu. V neděli ale přijde na řadu krátká trať. Zavedeme vás do tajemných bažinatých částí lesa, 
kde se budete po mechu a kapradí proplétat mezi potůčky a rýhami a razit jednu kontrolu za 
druhou. 

Prostor závodu: https://mapy.cz/s/mefugetasu 

Přihlášky: Přes IS ORIS. Platbu je nutné odeslat nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek 
bankovním převodem na účet 2301761857 / 2010 (Fio banka), VS: 30 (pro Z1, Z2) / 40 (pro Z3, Z4, Z5) 
+ číslo klubu podle adresáře ČSOS nebo na základě VS vygenerovaného za klubovou přihláškou 
v ORISu. Dotazy k přihláškám/platbám: info@behejsmapou.cz 

Vklady za jeden závod: DH10L, D12, H12, D14, H14: 100 Kč; ostatní: 150 Kč 

Parkování: Viz plánek centra. Zaplňujte prosím parkoviště postupně od P1 po P3. Parkovné 
nevybíráme. Řiďte se prosím pokyny pořadatelů. 

Prezentace: Není. Veškeré dotazy je třeba řešit předem on-line, dohlášky ani změny na místě 
možné nebudou, změna účastníka v rámci kategorie možná je – uvede tuto skutečnost na 
startu a při vyčítání. Nutné změny a dotazy řešte u vyčítání i před odchodem na start. 

Start 00: Oba dny v 10:00, intervalový. 

Vzdálenost na start: Oba dny 500 m. Značená cesta modrobílými fáborky. 

https://mapy.cz/s/jeburodosa
https://mapy.cz/s/mefugetasu


Vzdálenosti z cíle: Oba dny 500 m. Cíl je v bezprostřední blízkosti startu. 

Typ ražení: Přestože bude připravena startovka a závodníci musí startovat v přidělený čas, 
všichni závodníci budou startovat oražením startovací krabičky (bude umístěna na stojanu 
na startovní čáře). Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTident. 
Všechny kontroly (včetně cíle) jsou nastaveny do bezkontaktního režimu. Vřele doporučujeme 
závodit se SIAC čipem. Závodníci s vlastním SI-čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní mají 
možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 50 Kč/den. Požadavky na zapůjčení uveďte v 
přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Čip si před závodem vyzvedněte u vyčítání. 
Od neregistrovaných závodníků bude na prezentaci vybírána vratná záloha ve výši 500 Kč. Za 
ztrátu půjčeného čipu bude účtována náhrada 500 Kč. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se 
musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. 
Každý čip smí být použit v závodě pouze jednou. Nulování a kontrolu čipu provádí každý 
závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné 
vynulování a kontrolu svého čipu. Ve třetím koridoru bude k dispozici kontrola SIAC test. 
Závodníci si svoji mapu berou do ruky již ve třetím koridoru, ale ještě se na ni nedívají. Po 
zaznění signálu pro start závodníci otočí mapu, ! orazí startovací krabičku! a vyráží přes 
mapový start na svoji trať. 

Na kontrolách nebudou kleštičky, na mapě nebudou R políčka. Pokud by došlo k selhání SI 
jednotky, nahlaste prosím tuto skutečnost v cíli a u vyčítání. 

Kategorie: HDR, DH12, DH14, DH21K (kratší), DH21E (delší), DH40, DH50, DH60 

Občerstvovačka: Na trati sobotního závodu bude pro kat. D21K, D21E, D40, D50, H14, H21K, H21E, 
H40 a H50 k dispozici občerstvení na kontrole s kódem č. 52  (zhruba ve 2/3 trati). 

Předpokládané časy vítězů: Podle Pravidel OB. 

Mapy: Mapoval, revize 2020 Petr Mareček; ISOM 2017; laserový tisk; v případě špatného počasí 
budou na startu k dispozici mapníky; ekv. 5 m, formát A4 

• Z1: Bršlice, 1 : 15 000 / 1 : 10 000 (viz. parametry tratí) 
• Z2: Shorakvět, 1 : 7 500, kategorie DH21E 1 : 10 000 (změna oproti rozpisu!) 

Vývraty nejsou mapovány! 

Popisy: Pouze na mapě ve formě piktogramů. 

Povinné úseky: Startovní čára -> mapový start, poslední kontrola (50) -> cíl. Značeny fábory, 
koridorem či v dohledové vzdálenosti. 

Cíl: Cíl se razí také bezkontaktně. Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme, dodržujte fair play a 
neukazujte svoji mapu závodníkům, kteří ještě neodstartovali. 

Mytí: Nebudou zajištěny sprchy ani jiné mytí. 

WC: Bude k dispozici v prostorách kulturního domu. Prosíme, udržujte pořádek. 



Výsledky: Na shromaždišti bude možné sledovat průběžné výsledky živě na obrazovce. 
Výsledky budou po závodě on-line, vyhlášení výsledků po etapách nebude. Po poslední etapě 
(Z5) budou předány ceny nejlepším závodníkům celkového pořadí, kam se budou počítat čtyři 
závody – nejhorší výsledek se vám „škrtá“. 

Speciální pokyny: Závodníci budou startovat dle startovky v delších intervalech. Počet 
startujících v minutě bude omezen a koridory dostatečně prostorné. Přihlášením na závad 
účastník stvrzuje, že je zdráv a v posledních 14 dnech nepřišel do kontaktu s osobou nakaženou 
koronavirem a neopustil území České republiky. Nezdržujte se prosím v centru závodů déle, než 
je nutné, neshlukujte se a dodržujte aktuálně platná vládní nařízení. 

Dezinfekce: Bude k dispozici v centru závodu. 

Občerstvení: V centru závodů nebude k dispozici žádný stánek s občerstvením. Na Odranci se 
nenachází žádný obchod či restaurace. Na shromaždišti bude pro závodníky k dispozici šťáva, 
kterou si budou moci do vlastních lahví načepovat. 

Fair play: Vzhledem k tomu, že se startuje dlouho, prosíme závodníky, aby pozdrželi nahrávání 
GPS záznamu a map na sociální sítě a aplikace typu Strava, Garmin Connect, apod. až do 
večerních hodin. Později startující závodníky žádáme, aby hráli fair a nezjišťovali od jiných 
účastníků informace o závodě před svým startem. 

Tréninkové možnosti: Možnosti tréninků naleznete zde. Ti kdo si domluvili vyzvednutí 
tréninkových map na závodech, nechť si pro ně přijdou k vyčítání. 

Hlídání dětí: Školka nebude k dispozici. 

Informace: www.hejkalocamp.com/zavody, hejkalocamp@email.cz, 774 823 363 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB. 

Protesty: Vklad při podání protestu je 200 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům možno doručit 
na adresu: Petr Mareček, Blažíčkova 687, Nové Město na Moravě, 592 31 

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! Provozování prodejní nebo propagační 
činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů. 

Zakázané prostory: Během závodu je zakázáno vstupovat do soukromých pozemků značených 
značkou 527 Privát a na osetá pole značená značkou 412 Obdělávaná půda. Platí zákaz vstupu 
do oplocenek. 

Dále je při sobotním závodě zakázáno běžet po silnici II. třídy č. 360 (na mapě vyznačeno 
symbolem č. 711 – fialové křížky). 

Jury: V případě potřeby sestaví hl. rozhodčí ze závodníků na shromaždišti. 

 

https://hejkalocamp.com/treninky
http://www.hejkalocamp.com/zavody
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2020.pdf


Plánek centra a příjezdu: 

 

Závody jsou součástí seriálu “Běhej s mapou”. Vážíme si spolupráce! 

 

Funkcionáři: Ředitel závodu, stavba tratí: Šimon Mareček, Hlavní rozhodčí: Petr Mareček 

GDPR: Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů, a to v podobě 
přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu akce, v pokynech pro účastníky a v centru. V 
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 
proběhlé 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 dne a doběhu do cíle. V případě, že 
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 

Těšíme se na vás! 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. Děkujeme! 

 

Děkujeme našim partnerům: 

 

https://www.behejsmapou.cz/index.html
https://www.behejsmapou.cz/index.html


Parametry tratí: 

Z1 klasika 4. 6. 2020 

Kategorie Délka (km) Počet kontrol Převýšení (m) Měřítko mapy 
DH10L 1,8 6 25 1 : 10 000 

D12 2,8 8 35 1 : 10 000 
D14 3,4 7 40 1 : 10 000 

D21K 5,8 11 100 1 : 10 000 
D21E 8,6 11 185 1 : 15 000 
D40 5,8 9 110 1 : 10 000 
D50 5,2 7 90 1 : 10 000 
D60 3,2 7 75 1 : 10 000 
H12 3,4 7 80 1 : 10 000 
H14 5,3 7 95 1 : 10 000 

H21K 8,6 9 190 1 : 15 000 
H21E 12,6 13 265 1 : 15 000 
H40 8,6 10 180 1 : 15 000 
H50 5,9 11 110 1 : 10 000 
H60 3,4 8 40 1 : 10 000 

 

Z2 middle 5. 6. 2020 

Kategorie Délka km Počet kontrol Převýšení m Měřítko mapy 
DH10L 2,0 6 65 1 : 7 500 

D12 2,5 8 55 1 : 7 500 
D14 3,2 11 70 1 : 7 500 

D21K 4,1 17 80 1 : 7 500 
D21E 5,3 21 95 1 : 10 000 
D40 3,5 13 60 1 : 7 500 
D50 3,2 14 70 1 : 7 500 
D60 2,2 10 50 1 : 7 500 
H12 2,5 9 60 1 : 7 500 
H14 3,7 12 75 1 : 7 500 

H21K 4,9 21 60 1 : 7 500 
H21E 6,4 25 135 1 : 10 000 
H40 4,3 17 90 1 : 7 500 
H50 3,8 15 70 1 : 7 500 
H60 2,6 13 40 1 : 7 500 

 


