
 

 

 
 
 

POKYNY 
 

VETERANIÁDA ČR VE SPRINTU, NA KLASICKÉ A KRÁTKÉ TRATI 
 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 
 
 
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN  
Český svaz orientačních sportů (ČSOS)  
 
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT  
Klub orientačního běhu Konice (KON) a SK OB Haná orienteering (OOL) 
 
DATUM  
25. června – sprint 
26.června – klasická trať 
27. června – krátká trať 
 
PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ  
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím 
sekce OB ČSOS pro rok 2021.  
 
SYSTÉM RAŽENÍ  
Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového 
ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 
 
POPISY KONTROL 
Samoobslužně k odebrání na shromaždištích a na mapách 
 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
Proběhne v každém závodě bezprostředně po doběhu posledního závodníka. 
 
 
 
 



 

 

PROTESTY  
Písemně v termínu podle Pravidel OB č. 25.1 osobně a proti oficiálním výsledkům, dle čl. 25.2, možno doručit na adresy: 
Robert Binar, Polívkova 51, 779 00 Olomouc e-mail binar@obrplan.cz (sprint) a Miroslav Hlava, Tyršova 397, 798 52 
Konice, nebo e-mail hlava@iresta.cz (klasika a krátká). 
Vklad při podání protestu je 400 Kč.  
 
UPOZORNĚNÍ  
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Zdravotní službu bude zajišťovat ZZS Olomouckého kraje. Provozování prodejní 
nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.  
 
STRAVOVÁNÍ  
V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem v dostatečném množství.  
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: 
Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě 
přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. 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 vyhlášení výsledků a doběhu do 
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
 
EPIDEMICKÁ OPATŘENÍ 
Při příchodu do centra závodu odevzdá vedoucí oddílu za všechny své závodníky v závodní kanceláři „Čestné 
prohlášení“ (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. 
 
PŘEDPOKLÁDÉ SLOŽENÍ JURY 
Zdeněk Jakobi (HAV), Petr Skyva (STE) a Libor Slezák (LCE) 
 
PRODEJ SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ 
V centru závodů budou firmy HOKOF a KAZBOŠ provozovat stávek se sportovním vybavením. 
 
FUNKCIONÁŘI  
Ředitel závodu:   Robert Zdráhal  
Hlavní rozhodčí:  sprint – Robert Binar (R2) 

klasika, krátká trať – Miroslav Hlava (R1)  
Stavba tratí:   sprint – Miroslav Hlava (R1) 

klasika – Robert Binar(R2) a Václav Navrátil (R3)  
krátká trať – Robert Binar (R2)  
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VETERANIÁDA ČR VE SPRINTU 

DATUM  
Pátek 25. června 2021 
 
CENTRUM  
Rýmařov – sportovní areál Flemda, GPS 49.9355228N, 17.2638575E 
V místě bude dostatek místa pro postavení klubových stanů. 
 
PARKOVÁNÍ 
Na veřejných parkovištích ve městě – doporučujeme využít přednostně neplaceného parkoviště přímo u areálu 
Flemda. 
 
DRUH ZÁVODU  
Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 
 
PREZENTACE  
Pátek 25. 6. 2021 – do 16:00 v centru závodu 
Dodatečné přihlášky budou přijímány jen dle možností pořadatele za dvojnásobek základního vkladu. 
 
VZDÁLENOSTI  
Parkoviště – centrum do 400 m  
Centrum – start 0 m  
Centrum – cíl 0 m  
 
START 00  
16:30, intervalový  
 
TERÉN, OMEZENÍ OBUTÍ: 
Městská zástavba, lesopark. Je zakázáno běžet v botách s hřeby. Závod se běží za normálního provozu – dbejte 
zvýšené opatrnosti. 
 
MAPA  
RÝMAŘOV - 1:4 000, E = 2 m, mapový klíč: ISSprOM 2019, stav VI/2021  
Autoři: Vojtěch Král, Martin Poklop (2018), revize Zdeněk Rajnošek (hlavní kartograf) 
Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně upraveny – vodovzdorný materiál YUPO 150 – formát A4. 
Mapy budeme v cíli vybírat a budou vydávány po startu posledního závodníka. 
Zvláštní mapové značky: 
zelený křížek – torzo stromu 
černý křížek – jiný umělý objekt převážně herní prvek 
černý kroužek – posilovací stroj 
 
ZAKÁZANÝ PROSTOR 
Od 16. 00 se musí všichni závodníci zdržovat jen v  
areálu Flemda dodržujte Fair Play – viz. mapka 
 
ČASOVÝ LIMIT 
Pro všechny kategorie 60 minut.  



 

 

 
 
 

 
VETERANIÁDA ČR NA KLASICKÉ TRATI 

 
DATUM  
Sobota 26. června 2021 
 
CENTRUM  
Žďárský Potok – rekreační středisko RELAXA, GPS 49.9739583N, 17.2092183E 
V místě bude dostatek místa pro postavení klubových stanů. 
 
PARKOVÁNÍ 
V místě bude dostatek místa pro zaparkování osobních aut – parkování 
bude zpoplatněno částkou 60,- Kč/oba dny. 
Příjezd na parkoviště bude jednosměrný od Motorestu Zastávka, odjezd přes Žďárský 
Potok – viz. Mapka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DRUH ZÁVODU  
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 
 
PREZENTACE  
Sobota 26. 6. 2021 – do 10:30 v centru závodů  
 
VZDÁLENOSTI  
Parkoviště – centrum 100 m  
Centrum – start 1300 m, převýšení 150 m – modro-bílé fáborky 
Centrum – cíl 1100 m  
 
START 00  
11:00, intervalový  
 
TERÉN  
Horský kopcovitý les, s četnými bažinkami a skalkami, porostově pestrý s častým výskytem borůvčí. Středně hustá síť 
komunikací. Terén nebyl doposud mapován. 
 
 



 

 

MAPA 
OSTRÝ- 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč: ISOM 2017-2, stav VI/2021. Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně 
upraveny – vodovzdorný materiál YUPO 150 – formát A4. 
Autoři: Zdeněk Rajnošek (hlavní kartograf) a Zdeněk Janů. 
Mapy budeme v cíli vybírat a budou vydávány po startu posledního závodníka. 
zvláštní mapové značky: 
hnědý trojúhelník – plošinka 
zelený křížek – vývrat 
černý křížek - přístřešek 
 
OBČERSTVOVACÍ STANICE 
Některé kategorie mají na trati občerstvovačku. Ta bude umístěna vždy na kontrole. 
 
ČASOVÝ LIMIT 
Pro všechny kategorie 150 minut. 
 

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

 
Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. 

Jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady ohleduplně! 
 
 
  



 

 

 
 
 
 
 

VETERANIÁDA ČR NA KRÁTKÉ TRATI 
 
 
DATUM  
Neděle 27. června 2021 
 
CENTRUM  
Žďárský Potok – rekreační středisko RELAXA, GPS 49.9739583N, 17.2092183E 
V místě bude dostatek místa pro postavení klubových stanů. 
 
PARKOVÁNÍ 
V těsném sousedství centra. V místě bude dostatek místa pro zaparkování osobních aut. 
Příjezd na parkoviště bude jednosměrný od Motorestu Zastávka, odjezd přes Žďárský Potok. 
 
DRUH ZÁVODU  
Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 
 
PREZENTACE  
Neděle 27. 6. 2021 – do 10:30 v centru závodů  
 
VZDÁLENOSTI  
Parkoviště – centrum 100 m  
Centrum – start č. 1 kategorie DH35-75, H80– 200 m – modrobílé fáborky 

     start č. 2 kategorie T3 a T4 - 50 m – zelenobílé fáborky 
Centrum – cíl 100 m  
 
START 00  
11:00, intervalový  
T3 a T4 na startovací krabičku do startovní času 90. 
 
TERÉN  
Horský kopcovitý les, s četnými bažinkami a skalkami, porostově pestrý s častým výskytem borůvčí. Středně hustá síť 
komunikací. Předchozí mapa U Škaredé jedle. 
 
MAPY  
ŠKAREDÁ JEDLE 1:10 000 pro kategorie DH35–55, T3, T4 
ŠKAREDÁ JEDLE 1:7500 pro kategorie DH60–75, H80,  
E = 5 m, mapový klíč: ISOM 2017-2, stav VI/2021. Pro všechny kategorie budou mapy vodovzdorně upraveny – 
vodovzdorný materiál YUPO 150  – formát A4. 
Autoři: Zdeněk Rajnošek (hlavní kartograf) a Zdeněk Janů. 
Mapy budeme v cíli vybírat a budou vydávány po startu posledního závodníka. 
zvláštní mapové značky: 
hnědý trojúhelník – plošinka 
zelený křížek – vývrat 
černý křížek - přístřešek 
 
 



 

 

ČASOVÝ LIMIT 
Pro všechny kategorie 90 minut. 
 

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

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. 
Jsou to i Vaše lesy, chovejte se tady ohleduplně! 

 
 
 

 Miroslav Hlava       Robert Zdráhal 
hlavní rozhodčí        ředitel závodu 

 
komerční partneři ČSOS: 
 


