
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

Žebříček B-Morava  v orientačním běhu 2021 (1. a 2. kolo)   

závod  MSKS  v orientačním běhu 2021  

(5. a 6. kolo)  a Mistrovství MSKS OS na klasické trati 

 

Datum konání:  Sobota 19. 6.  2021 závod na krátké trati   

    Neděle 20. 6. 2021 závod na klasické trati   

 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu  

Pořádající subjekt:  SK ve Vrbně pod Pradědem (VRB) 

Shromaždiště:  Autocamp Dolina, Ludvíkov  (50.1205,17.3569)  

Covidová opatření:  Při příchodu z parkoviště odevzdá vedoucí oddílu za všechny své  

závodníky u vyčítání čipů „Čestné prohlášení“ týkající Covid-19 

(tiskopis čestného prohlášení je na stránce závodu v IS ORIS). Dodržujte 

prosím platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Nejezděte na závody, pokud se nebudete cítit dobře!!! Přihlášením na 

závod souhlasíte s dodržováním těchto pravidel.  

Prezentace:   Není. Přihlášky ani platby na místě nebudou možné. Případné změny  

čipů hlaste SMS na telefon  737 241 011  nebo před cestou na start u 

vyčítání. Pokud někdo potřebuje razítko na doklad o zaplacení, přijde 

s vytištěným dokladem na prezentaci. 

Parkování:  Osobní auta :Placené:  

v areálu AUTOCAMP DOLINA (P1 = SHROMAŽDIŠTĚ) podle pokynů 
pořadatelů (parkovné 50 Kč/víkend, OMEZENÁ KAPACITA ! - v neděli 
NUTNÉ PŘEDLOŽIT parkovací lístek !). 

Zdarma: 

MOTOREST KOLIBA (P2 = 50 m) OMEZENÁ KAPACITA jen vyznačená 
část (ZELENĚ!)  

VRSAN (P3 = 800 m)  

Autobusy  “DŘEVOKOMBINÁT”  (P4 = 1500 m)  

Mimo vyznačená parkoviště jen dle platného dopravního značení! 

POZOR NA SOUKROMÉ POZEMKY, VYHRAZENÁ PARKOVIŠTĚ A 
TOČNU AUTOBUSU MHD! 

Vzdálenosti   SOBOTA i NEDĚLE: 

    Parkoviště - shromaždiště  P1/P2/P3/P4  (max. 1500 m) 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6018
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6019
https://www.autokemp-vrbno.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=17.3568993&y=50.1205704&z=17&source=firm&id=488474


     Shromaždiště - start   2 500 m převýšení 280 m  

    (je to fakt kopec, nechejte si dostatečnou časovou rezervu!) 

    Shromaždiště - cíl   1 500 m 

    Cestou na start jdete kolem cíle.   

     Cesta na start je značena modrobílými fáborky.   

Mapy:    sobota: Krušná cesta - všechny kategorie měřítko 1:10000, E = 5 m;  

  mapový klíč ISOM 2017-2, stav květen 2021, formát A4 

  neděle: Psí hlava pro kategorie DH16 – 21 měřítko 1:15000, E = 5 m;    

  Výří kameny - ostatní kategorie: 1:10000, E = 5 m; formát A3 

  mapový klíč ISOM 2017-2, stav květen 2021,  

  Autoři: Matula, Lenhart. Cigoš, mapy jsou vodovzdorně upraveny.   

  Zvláštní mapové značky:  hnědý trojúhelník - plošinka,  

      černý křížek  jiný umělý objekt  

Popisy kontrol:  budou zveřejněny pouze v IS ORIS.   

Terén:   Horský terén v nadmořské výšce 580 – 1019 m n. m. se srázy, balvany      

i  menšími kameny, bukový les, v nejvyšších partiích smrkový porost. 

Průběžnost velmi rozdílná, v některých partiiích velké množství klacků 

pod nohama. Terén nebyl dosud pro OB zmapován.  V lese probíhá stále 

těžba, je proto možné, že některé paseky budou lehce zvětšené (netýká 

se prostoru kontrol). 

Předpokl.  časy vítězů:  dle SŘ OB 2021 

Zakázané prostory:  Veškeré lesní prostory, kromě pořadatelem vyznačených cest na start,  

jsou zakázaným prostorem; zákaz vstupu do oblastí ohraničených 

mapovými značkami 522.0 („plot“); 524.0 („vysoký plot“); 709.0 

(„nepřístupná oblast“), na neposekané louky a na osázené paseky – 

porušení zákazu znamená diskvalifikaci.  

Systém ražení:   SportIdent, bezkontaktní ražení (lze použít všechny typy čipů SI).                   

V případě poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do políček na mapě,             

v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.  

Start:    Intervalový; start 00 v sobotu ve 12 hod, v neděli v 10:00 hod.  

Kategorie HDR a P: libovolný start  na krabičku v čase 0- 90, kategorie HDR má v lese tzv.                                           

                           smajlíky. 

Organizace startu:   závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem.             

    V prvním koridoru provede vymazání dat čipu.   

    Ve druhém koridoru musí provést kontrolu vymazání dat čipu a to     

    nejdříve 2 minuty před svým startem. Mapu si bere po startu.  

Povinné úseky:  start – začátek orientace 

                             sběrná kontrola č. 100 -  cíl 

 



Cíl:     Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si   

   bezprostředně po doběhu vyčíst čip na shromaždišti. Mapy se      

    odevzdávají v cíli až do startu posledního závodníka v neděli.  

 

Časový limit:   sobota - 90 minut; neděle - 180 minut.  

Uzávěrka cíle:  sobota 16:00 hod, neděle 14: 30 hod 

Občerstvení 1:  V cíli nebude poskytováno žádné občerstvení.  

     Pořadatel umožní si v cíli nechat vlastní občerstvení. 

 

WC:     pouze na shromaždišti.  Toalety v budově slouží prioritně ubytovaným       

v kempu, pro závodníky jsou určeny TOI TOI budky.  

Nekonejte potřebu mimo tato zařízení. 

  

Mytí:   v autocampu. Sprchy v budově (žeton za 20 Kč) slouží hlavně  

ubytovaným v autocampu, pro závodníky budou připraveny lavory                    

a hadice s vodou. 

    Přísný zákaz používání vlhčených ubrousků v areálu autocampu !!!!!! 

 

Zdravotní služba:  V cíli zajišťuje zdravotník.  

 

Výsledky:   Průběžné výsledky budou na stránce 

https://liveresultat.orientering.se/,  oficiální výsledky v IS ORIS.  

 

Vyhlášení výsledků:  Není.  

 

Občerstvení 2:    v neděli na trati občerstvovací stanice (symbol kelímku). 

     V autocampu základní sortiment jídla a pití. 

 

Protesty:   S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (sobota Milan Binčík, neděle   

Richard Klech). Protesty proti konečným výsledkům lze zaslat na 

milan.bincik@gmail.com. 

 

Jury:    pro oba dny:  Kristýna Skyvová, Libor Slezák, Zdenka Kozáková 

 

Důležité upozornění: 

1. Vzhledem ke kamenité podložce doporučujeme tejpování a zakrytí dolních končetin !!! 

2. Oba dny přecházejí závodníci cestou na start i cestou z cíle hodně frekventovanou silnici 2. 

třídy (auta tam jezdí hodně rychle). Dávejte pozor při přecházení !!!!!   

Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

 

Ochrana osobních údajů:  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 

zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to 

v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním 

systému ORIS. 

https://liveresultat.orientering.se/
mailto:milan.bincik@gmail.com


 

Propagace akcí a prodej sportovního vybavení pouze se souhlasem ředitele závodu.  

Za odložené věci pořadatelé neručí ! 

 

Předpis: závodí se dle Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2021.  
 

Funkcionáři:    ředitel závodu  Radek Peňáz   

     hlavní rozhodčí   sobota: Milan Binčík  

       neděle: Richard Klech   

    stavitel tratí    sobota: Richard Klech 

       neděle: Milan Binčík 

 

Poděkování:    

Poděkování majitelům lesa - konání obou závodů umožnily Biskupské lesy.  

Velké poděkování patří vedoucí autocampu Lídě Knápkové a panu Pravdovi (majitel cílové 

louky). 

 

Správný směr a hodně sil po celý víkend přejí pořadatelé. 


