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Žebříček B-Čechy východ v orientačním běhu 2021
Východočeský pohár 

Veřejný závod 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Provedení: Sportovní klub Studenec, z.s.

Datum: 4.září 2021 12:00 – krátká trať
5.září 2021 10:00 – klasická trať

Centrum: Borovnice (okres Trutnov, Královéhradecký kraj) – louka na západním okraji obce 
(GPS: 50.5153N, 15.6017E)

Prezentace: Sobota: v centru závodu od 10:00 do 11:30
Neděle: v centru závodu od 8:45 do 9:30
Dohlášky možné dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad dle předpisu 
Východočeské oblasti OB. Do kategorií HDR, P a T za nezvýšený vklad.

Kategorie: D10N, D10C, D12C, D12D, D14B, D14D, D16B, D18B, D20B, D21C, D21D, 
D35B, D35D, D40B, D45B, D45D, D50B, D55B, D55D, D60B, D65B, D70B, D75B
H10N, H10C, H12C, H12D, H14B, H14D, H16B, H18B, H20B, H21C, H21D, 
H35B, H35D, H40B, H45B, H45D, H50B, H55B, H55D, H60B, H65B, H65D, 
H70B, H75B, H80B
HDR, P, T
Upozornění:
a) Na stejné trati běží kategorie D35B a D40B, D45B a D50B, D55B a D60B, 
D65B a D70B, H35B a H40B, H45B a H50B, H55B a H60B, H65B a H70B, H75B 
a H80B.
b) Podkategorie počítané do ŽB budou označeny “B”, do výsledků Vč. poháru se 
tyto výsledky započítají do podkategorií “C”.

Parkování: Na louce v centru závodu dle pokynů pořadatelů. Parkovné 50 Kč za oba dny. 
Autobusy mohou vyložit závodníky u odbočky k centru závodu a poté odstavit 
autobus v obci Horka u Staré Paky na autobusovém nádraží. Vzhledem ke 
zpoždění žňových prací nemohl majitel pozemků posekat celý prostor parkování.

Vzdálenosti: Parkování – centrum: 0 m – 300 m
Sobota: 
Centrum – start: 650 m/převýšení 40 m
Centrum – cíl: 0 m
Neděle: 
Centrum – start: 1 100 m/převýšení 25 m
Centrum – cíl: 0 m

Mapy: Sobota:
Čistecká hůra, měřítko 1:10000, POZOR! Změna oproti rozpisu - kategorie 
starších veteránů DH45 a více mají měřítko 1:7500, obě měřítka mají E=5m, stav 
srpen 2021, rozměr A4, vodovzdorně upravena, tisk laserová tiskárna Reklamy 
Jilemnice

Neděle:
Na Rovních, měřítko 1:10000; kategorie DH16–DH21 mají měřítko 1:15000, obě 
měřítka mají E=5m, stav srpen 2021, rozměr A4 nebo A3 (pouze kategorie D35B, 
D40B, H35B, H35D, H40B, H45B, H45D, H50B), vodovzdorně upravena, tisk 
laserová tiskárna Reklamy Jilemnice

Hlavní kartograf Tomáš Leštínský.
Zvláštní mapové značky:
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Hnědý trojúhelník – plošinka.
Černý křížek – jiný umělý objekt.

Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory kromě pořadatelem vyznačených cest na start jsou 
zakázaným prostorem před startem a po doběhu závodníka; při závodě je zákaz 
vstupu do oblastí ohraničených mapovou značkou 524.0 („vysoký plot“) – 
porušení zákazu znamená diskvalifikaci. 
Severovýchodně od shromaždiště je dlouhodobě nesečená louka s výskytem 
chráněných druhů rostlin – přísný zákaz vstupu.

Popisy kontrol: Pouze na shromaždišti. Na mapě nejsou.

Terén: Prostor Čistecká hůra - náhorní plošina s prudkými svahy, severní svah s 
výrazněji členitými oblastmi - údolíčka, kupky, kameny, srázky. V neděli navíc 
západní a zcela východní část prostoru výrazná erozní údolí.
Předchozí mapy: Šturmův kopec (2008) – pouze západní část prostoru v neděli.

Start: Intervalový - sobota 12:00 hod., neděle 10:00 hod.
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.

Kategorie příchozích: Závodníkům kategorií T, P a HDR nebyly přiděleny startovní časy a mohou 
odstartovat v libovolně zvoleném čase (do času 120). Čas se jim měří od oražení 
startovací jednotky.

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si bezprostředně po
doběhu vyčíst čip; mapy se povinně odevzávají v cíli, mapy ze sobotního závodu 
budou vydány společně s mapami nedělního závodu (výdej map ve 12 hodin).

Časový limit: Sobota: 90 minut, Neděle: 150 minut.

Občerstvení: V cíli voda a voda se šťávou. V neděli pro delší kategorie přímo v terénu.

Na shormaždišti dále stánkový prodej = 2 stánky – „koláče a káva“ a „ guláš, 
párek, zeleninové rizoto a pivo“.

WC: V centru TOI-TOI.

Mytí: Vzhledem k platným epidemiologicko-hygienickým opatřením nebude zajišťováno.

Zdravotní služba: V cíli zajišťuje zdravotník.

Systém ražení: Sportident, bezkontaktní ražení  (lze použít všechny typy čipů SI). V případě 
poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do dolního okraje mapy, v tomto případě je 
třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.

Výsledky: Budou zveřejňovány v cíli závodu, na https://liveresultat.orientering.se/ a konečné 
v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz).

Vyhlášení výsledků: Sobota: v 15:00 hod. v centru závodu
Neděle: v 14:00 hod. v centru závodu

D10N a H10N: první tři závodníci; D10C, D12C, H10C, D12C: prvních šest 
závodníků; D12D, D14D, D12D, D14D: pouze první závodník. 
D14B – D20B, D21C, H14B – H20B, H21C první tři závodníci, 
vítězové veteránských kategorií B, 
všichni závodníci v HDR obdrží v cíli malou nezdravou sladkost.

Funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Junek st.
Stavba tratí: Martin Vik, R2 (sobota), Vendula Viková, R2 (neděle)

   SK Studenec 

https://liveresultat.orientering.se/
http://oris.orientacnisporty.cz/


 Pokyny pro závodníky 3/3

Hlavní rozhodčí: Vendula Viková, R2 (sobota), Martin Vik, R2 (neděle)

Jury: Sobota: Kutlvašrová Vlaďka (VRL),Zikmund Zdeněk (NPA), Venhoda Milan (SJI)
Neděle: Tihonová Martina (PHK), Řehák Pavel (SJC), Kalibán Jaroslav (NPA)

Protesty: Dle Pravidel OB. Výše vkladu 400 Kč. Protesty proti startovním listinám či 
konečným výsledkům zasílejte na skstudenec@seznam.cz.

Informace: Na webu závodu: http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/zb20  21  /  , Petr 
Junek ml. tel: 606 224 721, Petr Junek st. 603 734 818.

Ubytování: Závodníci, kteří mají zajištěno ubytování v sokolovně ve Studenci na pátek 3.záři 
2021, budou kontaktovat půl hodiny před příjezdem do Studence sokolnici Yvettu 
Noskovou na telefonu 721 085 128. Ostatní ubytovaní obdrží na prezentaci 
rozmístění jednotlivých pokojů, možnost ubytování v sobotu 4.září 2021 od 16.30 
do 18.30 hodin.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí.
V prostoru roste vraní oko čtyrlisté, které právě plodí a má plod zaměnitelný s 
(kanadskou) borůvkou. Prosíme rodiče o poučení menších dětí.

Předpis a směrné časy: Závodit se bude podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOS, případně 
Soutěžního řádu Východočeské oblasti. Dokumenty ČSOS mají v případě 
konfliktu přednost.

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na závod účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 
v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu 
závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány 
fotografie a video sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě a pro 
propagaci klubu. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to 
prosím explicitně fotografovi.

Koronavirová opatření: Dle aktuálních nařízení Vlády ČR. Každý účastník závodu odevzdá při vjezdu na 
parkoviště Čestné prohlášení dle vzoru. V případě příjezdu autobusem odevzdá 
vedoucí oddílu či klubu. 
Vzor prohlášení je na stránkách závodu IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz).
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