
POKYNY 
3. KOLO VÝCHODOČESKÉHO POHÁRU 2020 

VEŘEJNÝ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU 
ZÁVOD CELOSTÁTNÍHO RANKINGU (koeficient 1.0) 

 
Přihlášením na závod se všichni účastnici zavazují, že splňují aktuální požadavky 
mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 28.5.2021 (č.j.MZDR 

14601/2021-16/MIN/KAN) a jsou připraveni výše uvedené prokázat při případné 
kontrole státních orgánů.  
 
Výše uvedené požadavky jsou zejména: 
dle bodu I/14/d - účastník sportovní přípravy konané mimo vnitřní prostory nesmí vykazovat klinické 
příznaky onemocnění covid-19 a s výjimkou dítěte do 6 let věku před zahájením sportovní přípravy 

i. prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17, nebo 
ii. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení 

přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený 
Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo  

iii. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo 
školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru 
SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití 
laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

iv. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je 
určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s 
negativním výsledkem 

 
dle bodu I/17 

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním 
výsledkem, nebo 

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s 
negativním výsledkem, nebo 

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným 
subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je 
uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy 
onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na 
internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o 
očkované osobě, 12 podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který 
potvrzení vydal, že u očkování uplynulo: i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě 
dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla 
aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, 
nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo 

d)  osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC 
antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru 
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní. 
 



 

Datum konání:  Sobota 5. června 2021 

Centrum závodu:  Češov, u obecního úřadu, GPS (50.3367N, 15.3581E)  

Pořádající subjekt:  SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC)  

Prezentace:  Není. Případné změny čipů hlaste před cestou na start u vyčítání. 

Platby:  Převodem na účet 2100548718/2010, VS: 11XXXX, kde XXXX je číslo klubu.  

Dodatečné přihlášky:  Dodatečné přihlášky na místě nejsou možné. 

Trať:  Klasická, limit 130 min.  

Příjezd a parkování:  viz. plánek příjezdu. Pozor! Silnice II/328 je z důvodu rekonstrukce uzavřena 
v úseku Češov – Slavhostice – hranice okresu. Osobní auta budou parkovat na 
zpevněné polní cestě vedoucí od samoty Patřim k Češovu. Jediný možný příjezd je 
po silnici III/32743 od obce Volanice. Odjez účastníků pak povede po místních 
komunikacích skrz obec Češov, bude značeno šipkami, a po silnici II/328 směrem na 
Jičíněves.  

 Prosíme účastníky, aby nahlásili případný příjezd autobusy na e-mail 
tomas.hanzl#centrum.cz. Autobusy musí přijíždět po silnici II/328 ze směru 
Jičíněves. Parkování autobusů bude na zpevněných plochách v obci Češov, dle 
pokynů pořadatelů.  

 Dbejte pokynů pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20,- Kč/auto, autobusy 
zdarma. 

Start:   00 = 10:00, intervalový, po vlnách, kategorie HDR startuje libovolně.  
 Start 1 pro ostatní kategorie, cesta na start bude vyznačena červeno-bílými fáborky 

Start 2 pro kategorie HDR, HD10N, HD10C, HD12C, HD12D, HD14C, HD14D, cesta 
na start bude vyznačena modro-bílými fáborky 

 
Vzdálenosti:  parkování – centrum:  600 až 2100 m  
 parkování BUS – centrum: cca 600 m 
 centrum – start 1:  400 m 
 centrum – start 2: 750 m 
 cíl – centrum:  650 m 
 

 Cesta z parkoviště do centra kříží rekonstruovanou silnici II/328. Dle informací 
stavební firmy budou práce probíhat i o víkendu. Dbejte zvýšené opatrnosti! 
 
Cesta z cíle je z velké části totožná s cestou na start 2. 

 
Mapa:  Češovské Valy, ISOM2017-2, , stav jaro 2021, Autor: Tomáš Hanzl, bude 

vodovzdorně upravena (pretex). 

 Kategorie HD16-35: 1:15 000, e=5 m, formát A4 

 Ostatní kategorie: 1:10 000, e=5 m, formát A3  

 Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play! 

 Zvláštní symboly:  černé kolečko – malá oplocenka 



     černý křížek – trigonometrický bod, tyč 

     zelený křížek – vývrat 

Popisy kontrol: Popisy budou zveřejněny v ORISu a budou i vytištěny na mapě. 

Terén:  Zvlněný (250 až 320 m n. m.), převážně listnatý les s terénními detaily. Průběžnost i 
viditelnost kolísá od perfektní po sníženou. Relativně hustá síť z valné části 
drobných a nevýrazných komunikací, bez výrazných záchytných bodů. Prostoru 
dominuje prehistorické hradiště s až 15 m vysokými valy. 

Systém ražení:  SportIdent, každý čip smí být v závodě použit pouze jednou, krabičky budou 
zapnuty v SI Air režimu (tzn. včetně cílové jednotky). Povinné vymazání a kontrola 
vymazání čipu v předstartovním prostoru. Dále bude ve startovním koridoru SI Air 
check.  Na cílové čáře závodník razí cílovou jednotku. Kategorie HDR startuje na 
startovní krabičku. V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické 
ražení kleštěmi do mapy, na tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned 
po doběhnutí pořadatele v cíli.  

Startovní listiny:  Budou zveřejněny na stránce závodu v ORISu.  

Povinné úseky:  Ze startu na začátek orientace (mapový start), ze sběrné kontroly do cíle. (červené 
fáborky). 

Výsledky: on line na https://liveresultat.orientering.se  a v lokální WiFi síti SSID: 
SJC_vysledky na adrese http://scjicin.info 
 

Vyhlášení výsledků:  Není. 

První pomoc:  Drobná poranění v centru závodu, větší úrazy nemocnice v Jičíně.  

WC:  Mobilní chemické WC v centru závodu. 

Mytí:  Není. 

Občerstvení:  Není. 
 
Školka:  Není.  

Protesty:  K rukám hlavního rozhodčího, písemně a doložené vkladem 200,- Kč, v den závodu 
na shromaždišti, po jeho skončení na adresu: sjc#post.cz.  

Jury:  Kvášovský Jakub (LTU7802) 
 Polák Vlastimil (VRL7702)  
 Rückerová Šárka (HOR0050) 
 
Funkcionáři:  Ředitel závodu:  Tomáš Hanzl, R2 
 Hlavní rozhodčí:  Jan Palas, R3  
 Stavitel tratí:  Petr Špicar, R3  
 
Pravidla:  Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Východočeské oblasti.  

Ostatní:   Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, za nezletilé zodpovídají jejich 
zákonní zástupci.  
 
 
 



Přejeme Všem závodníkům krásný sportovní zážitek. 
 

Děkujeme všem majitelům lesa a Obci Češov za umožnění pořádání závodu. 
 

 
Příjezd a organizace parkování.  

  
 
 

 


