
POKYNY

CENA VÝCHODNÍCH ČECH 2021
36. ročník třídenních závodů se koná v Pardubickém kraji, centrem je louka v Pusté Rybné,

odkud jsou dosažitelné všechny tři etapy.
Přejeme Vám mnoho úspěchů v lese i dobrou zábavu.

Závod se koná v rámci projektu „ČUS Sportuj s námi“ a nad jeho konáním převzal záštitu
pan Alexandr Krejčíř – radní Pardubického kraje zodpovědný za sport.

POŘADATEL OK Lokomotiva Pardubice, spolek

DATUM 27.-29.8.2021

CENTRUM
ZÁVODU

Pustá Rybná, louka v severozápadní části obce, (49.7088044N, 16.1317911E)
https://mapy.cz/s/jojojedabo 

PREZENTACE Pátek 27. 8. 10:00 – 14:00 hod.
Sobota 28. 8. 8:30 – 9:00 hod.
Neděle 29. 8. 8:30 – 9:00 hod.
Informační kancelář bude otevřena podle potřeby v místě prezentace.

UBYTOVÁNÍ Stanový kemp na louce – vyhrazena místa pro stany a místa pro auta, mobilní WC, pitná
voda, mytí, sprchy.  Přísný zákaz kopání jam a rozdělávání ohňů (vařiče ne blíže než
50 m od lesních porostů).
Kemp bude otevřen v pátek 27. 8. od 11:00 hodin a uzavřen v neděli 29. 8. v 14:00 hodin.
Cena ubytování v kempu je 250 Kč/osoba/pobyt. Noční klid 22:30 – 6:30 hod.
Kluby  obdrží  pro  ubytované  na  prezentaci  pásku,  kterou  se  budou  prokazovat  při
případné kontrole.  Auta je možné parkovat u stanů, prosíme o šetření místem.

STRAVOVÁNÍ Prodej  občerstvení  v  centru  zajišťuje  http://www.pojizdne-obcerstveni.cz/.  Prodejní
doba: Pá 13:00 – 22:00, So 7:30 – 22:00, Ne 7:30 – 14:00.

WC/MYTÍ V centru mobilní toalety. Na startech etap záchody nejsou.
V centru sprchy (pátek: 16:00 – 20:00; sobota 11:30 – 15:00 a 18:00 – 20:00; neděle
10:30 – 13:00), koryta s užitkovou vodou. 
Pitná  voda  ve  speciální  nádrži,  prosíme nepoužívat  k  mytí  a  důsledně kontrolovat
zavření kohoutu. Prosíme šetřit s vodou.

POPISY KONTROL Odběr samoobsluhou v centru. Popisy NEBUDOU vytištěny na mapě.

ČASOVÝ LIMIT E1 – 80 minut
E2 – 130 minut
E3 – 100 minut
Závodí se dle platných pravidel OB.

SYSTÉM RAŽENÍ SportIdent; označovací jednotky včetně cíle budou nastaveny do režimu bezdotykového
ražení AIR+ (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Při poruše SI použijte náhradní mechanické ražení (bude kontrolováno v cíli). 
Čipy možno zapůjčit u prezence za 40 Kč (ne SIAC), ztráta zapůjčeného čipu 800 Kč.

PARKOVÁNÍ V  centru  na  louce  podle  pokynů  pořadatelů.  Ubytovaní  v  kempu  mohou  parkovat
u svých stanů. 
Poplatek za parkování: 50 Kč za všechny 3 dny.



KATEGORIE D10 N, C H10 N, C
D12 B, C H12 B, C
D14 A H14 A
D16 B H16 B
D18 B H18 B
D21 A, C H21 A, C
D35 B, C H35 B, C
D45 B, C H45 B, C
D55 B, C H55 B, C
D65 B H65 B, C

H75 B
P – náborová trať (příchozí, začátečnická); start "volný" podle příchodu na start.
HDR – náborová trať pro děti s doprovodem; start "volný" podle příchodu na start.
T – tréninková trať; start "volný" podle příchodu na start.

START E1 000 = 15:00 hod. 
E2 000 = 9:30 hod. 
E3 000 = 9:30 hod. 
(intervalový start), pro kategorie HDR, T a P zvláštní koridor se startovací krabičkou,
příchod na start libovolný do startovního času 110.

CÍL Závodník ukončí závod oražením cílové krabičky.

MAPA E1: V kapradí,1:10000, A4, e=5m, ISOM 2017-2, pro všechny kategorie

E2: Spálený kopec 15, 1:15000, A4, e=5m, ISOM 2017-2, pro H18B, H21A, H21C 
       Spálený kopec, 1:10000,e=5m, A4, ISOM 2017-2 pro všechny ostatní kategorie

E3: Hlučál, 1:10000, e=5m, A4, ISOM 2017-2, pro všechny kategorie
Mapoval Petr Mareček, revize srpen 2021
Mapy jsou vytištěny na voděodolném papíru Pretex. 
Mapy se v cíli neodevzdávají, prosíme všechny účastníky závodu o dodržování fair play. 

ZAKÁZANÉ
PROSTORY

Veškerý les v mimo cesty na start je prostorem závodu.
Zákaz vstupu do oblastí vyznačených mapovou značkou 709 ("nepřístupná oblast").
Zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 518 ("nepřekonatelný plot");
na čerstvě osázené paseky a do oplocenek. 

TERÉN Kopcovitý vysočinský, převážně dobře průběžný. Prudší svahy jsou kamenité, vrcholové
partie i skalnaté. Vyskytují se i partie hustníků, místy s velmi sníženou průchodností,
v blízkosti četných vodotečí se místy vyskytuje podrost. 

PROTESTY Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB
čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na e-mailovou adresu lpu@vco-ob.cz

JURY Radek VÁVRA HOR, Jan NECHANICKÝ TBM, Jana KOSTKOVÁ AOP

ŠKOLKA Z covidových důvodů NEBUDE, omlouváme se.

PRVNÍ POMOC Zdravotník v prostoru cíle. 

VÝSLEDKY On-line  na  https://liveresultat.orientering.se a  na  TV  obrazovce  v  centru  závodu,
vyvěšovány budou výsledky po ukončení etapy.



VYHLÁŠENÍ
VÍTĚZŮ

Celkové  výsledky  budou  vyhlášeny  ve  všech  kategoriích  po  skončení  3.  etapy
(předpokládaný čas ve 13:00 hod.).
Počty vyhlašovaných:
prvních 6: D10C, D12B, D14A, D21A, H10C, H12B, H14A, H21A
první 3: D10N, D12C, D16B, D18B, D35B, D45B, D55B, D65B, H10N, H12C, H16B, H18B,
H35B, H45B, H55B, H65B, H75B
první: D21C, D35C, D45C, D55C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
Všichni závodníci HDR dostanou drobnou odměnu.
Nevyhlašují se kategorie T, P.
Po vyhlášení vítězů bude slosována tombola cen pro účastníky – ceny je nutné osobně
vyzvednout! 

DOPROVODNÝ
PROGRAM

Premiéra o-pery „Kouzelná buzola“ z pera barda Jirky Hostinského v sobotu od 18:00
v evangelickém  kostele  v  Pusté  Rybné,  v  sále  všichni  kromě  účinkujících  povinně
respirátor/roušku.

UPOZORNĚNÍ Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.

Nenechávejte cenné věci ve stanech; pořadatel neručí za případné ztráty.

Žádáme závodníky, aby nesklízeli ovoce ani z neoplocených stromů. Každý strom má
svého majitele. 

Chovejte se prosím, jako  na návštěvě. Přístup místních je velice vstřícný,  tak ať  tu
můžeme za pár let uspořádat závody opět.

GDPR Přihlášením se na  tento  závod  účastník  bere  na vědomí,  že  pořadatel  je  oprávněn
v nezbytné nutné míře  zveřejnit  jeho osobní  údaje  v  platném  formátu  ČSOS,  a  to
v podobě  přihlášky,  startovní  listiny  a  výsledků  na  webu  závodů  a  v  informačním
systému  ORIS.  V  průběhu  akce  budou  pořizovány  zpravodajské  fotografie  a  videa
sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd.
v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu mohou
být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně
fotografovi.

COVID-19 Při  příjezdu  na  parkoviště  odevzdá  každý  účastník  vyplněné  čestné  prohlášení
https://oris.orientacnisporty.cz/files/6210_63baa05d67341b3a342abcf36495fb26.pdf
a obdrží pásku na ruku opravňující k účasti na závodech. 
Bez pásky nebude umožněn start.

ORGANIZAČNÍ
ZAJIŠTĚNÍ

ředitel závodu: Kamil Pipek
hlavní rozhodčí: Lukáš Hovorka, R1
stavitelé tratí: E1 Ondřej Pipek, R3

E2 Vladimír Lučan, R3
E3 Šimon Mareček, R3

KONTAKT Kamil PIPEK, mobil: 605 205 522, kamil.pipek  @gmail.com  



E1 – PÁTEK 27. 8. 2021 – krátká trať

VZDÁLENOSTI Parkování – centrum 100-400m
Centrum – start 0m (start ze shromaždiště)
Cíl – centrum 100m

START 000 = 15:00 hod., intervalový

E2 – sobota 27. 8. 2021 – klasická trať

VZDÁLENOSTI Parkování – centrum 100-400m
Centrum – start 1500m
Cíl – centrum 1400m

START 000 = 09:30 hod., intervalový

INFORMACE Na start se jde kolem cíle a jsou blízko u sebe. V cíli je možno odložit věci a cestou zpět
na shromaždiště si je vyzvednout

E3– NEDĚLE 29. 8. 2021 – zkrácená trať

VZDÁLENOSTI Parkování – centrum 100-400m
Centrum – start 500m
Cíl – centrum 0m (doběh na shromaždišti)

START 000 = 09:30 hod., intervalový

Pořadatelé děkují společnosti Lesy České Republiky, a.s., obci Pustá Rybná a městu
Polička za umožnění uspořádání závodu.

Zvláštní poděkování patří ZD „Mezilesí“ Telecí a manželům Bauerovým.



Plánek arény

Organizace příjezdu 
Ubytovaní v kempu jedou kolem kostela do kempu, ostatní kolem kontajnerů na spodní 
louku.


