
MISTROVSTVÍ OBLASTI VE SPRINTU 

Ždírec nad Doubravou, 11. 9. 2021 

POKYNY 

 
Závod proběhne za aktuálně platných epidemiologických opatření. Při vstupu na 
shromaždiště se všichni účastníci (závodníci i doprovod) kromě dětí do 6 let prokáží 
dokladem o bezinfekčnosti (viz COVID pokyny v ORISu) a dostanou od pořadatele pásku, 
kterou si umístí na zápěstí.  Páska opravňuje ke vstupu na shromaždiště a ke startu 
v závodě. 
 
Pořádající subjekt:  Sportovní klub Chotěboř, z.s. 

Centrum:  Fotbalový stadion Ždírec nad Doubravou 

Datum:   11.9.2021 

Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:15. Změny výhradně na email 

prihlasky@skchotebor.cz do pátečního večera (vyčkejte na potvrzení 

změny), v den závodu můžete využít i telefonní kontakt 732 374 793 

(volejte nebo pište SMS). 

Zapůjčení SI čipu za poplatek 40,-Kč, pro kategorie žactva včetně HDR je 

zapůjčení čipu bezplatné. 

Dohlášky do kategorií HDR a P na místě, velmi omezeně i do jiných 

kategorií za dvojnásobné startovné.  

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum do 300 m 

   centrum – start 350 m, značeno modrobílými fáborky 

 centrum – cíl 50 m 

Parkování: Dle pokynů pořadatelů v bezprostředním okolí centra závodu – v ulici 
Ke Stadionu a přilehlé louce. Parkovné nebude vybíráno. 

Časy vítězů: Dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina, délky tratí jsou 

zveřejněny v ORISu. 

Popisy kontrol: K dispozici v centru závodu a na mapě. 

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení SportIdent; jeden SI čip 

nesmí být v závodě použit vícekrát. Kontroly budou nastaveny pro 

bezkontaktní způsob ražení. Závodník je povinen v prvním koridoru 

provést vymazání čipu, ve druhém koridoru vymazání zkontrolovat. 

Kategorie HDR orazí při startu startovací jednotku. V případě poruchy 

jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením 

kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je 

závodník povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude 

brán zřetel. V cíli se razí cílová jednotka. Závodník je povinen vyčíst svůj 

čip v centru závodu, a to i v případě, že závod nedokončí. 

Start:   00 = 10:00, intervalový 

https://mapy.cz/s/pecohejupo
mailto:prihlasky@skchotebor.cz


Závodníci kategorií HDR a P startují v libovolném čase, nejdéle však do 

startu posledního závodníka v ostatních kategoriích. Trať kategorií HDR, 

DH10N je značena červeno-bílými fáborky. 

Doprovod HDR musí nejdříve absolvovat svou mistrovskou trať. 

Cíl: Cíl bude uzavřen po vypršení časového limitu posledního startujícího 

závodníka. Mapy se v cíli neodevzdávají, prosím dodržujte zásady fair 

play. 

Časový limit: 40 minut pro všechny kategorie 

Mapa: ŽDÍREC 1:4 000, E=2 m  

   mapovali: Alena Voborníková a Jan Picek, stav 8/2021 

mapový klíč ISSprOM 2019 

   Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Zakázané prostory: Prostor města Ždírec kromě shromaždiště, místa parkování a cesty na 

start a z cíle. 

Dle ISSprOMu je zakázáno překonávat následující objekty: 

301– Nepřekonatelné vodní těleso – 

obcí protéká potok, který lze 

překonávat POUZE po mostech či 

lávkách! viz zákres 

 515 – Nepřekonatelná zeď 

518 – Nepřekonatelný plot nebo 

zábradlí 

 520 – Oblast se zákazem vstupu -  

některé záhony budou v kritických 

místech ohraničeny páskou 

 709 – Nepřístupná oblast – silnice II. 

třídy a přilehlá silnice I. třídy je 

v mapě vyznačena jako nepřístupná 

oblast – překonávat lze POUZE na 

přechodech pro chodce. Je možné 

běžet kolem silnice po chodníku – viz 

zákres. 

 Nerespektování mapového klíče bude trestáno diskvalifikací. 

Terén: Městská zástavba a lesopark.  

Při závodě překonávají kategorie D18 - D35, H16 - H45 silnici II. třídy. 

Silnici je možné překonávat POUZE NA PŘECHODECH pro chodce, které 

jsou v mapě zvýrazněny značkou přechodu 710.1. Přechody budou 

hlídané, dbejte prosím i tak zvýšené opatrnosti a respektujte pravidla 

silničního provozu. 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Online výsledky 

budou průběžně aktualizovány na  

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20377. 

Konečné výsledky budou zveřejněny v ORISu. Všechny děti z kategorií 

HDR, HD10 a HD10N dostanou drobnou cenu při vyčítání výsledků. 

https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/issprom2019cz.pdf


Vyhlášení výsledků bychom rádi zvládli ve 12:30. Vyhlašováni budou 

první tři závodníci, kteří jsou registrování v oblasti Vysočina. 

V kategoriích DH10N – DH21C a vítězové veteránských kategorií. Budou 

předány věcné ceny a diplomy. 

Medaile prvním třem závodníkům v kategoriích D10, D12, D14, D16, D18, 

D20, D21C, H10, H12, H14, H16, H18, H20 a H21C budou předány v neděli 

3. října po ukončení závodu mistrovství oblasti na krátké trati 

pořádaného klubem SJH v Potočné u Číměře. 

Shromaždiště: Fotbalový stadion ve Ždírci nad Doubravou. Možnost postavení 

oddílových stanů travnaté ploše (mimo hrací plochu). 

 Během závodu budou na vedlejším hřišti probíhat fotbalové zápasy. 

WC, mytí: WC v budově (vstup pouze s ochranou dýchacích cest). 

Občerstvení: Na fotbalovém stadionu se nachází stánek s občerstvením – na výběr bude 

polévka, rizoto, párky v rohlíku, teplé a studené nápoje. 

První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena zdravotníkem v cíli. Pro případy 

vážnějších poranění můžete využít nemocnici v Havlíčkově Brodě. 

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům 

zasílejte na emailovou adresu: ob@skchotebor.cz; protesty v průběhu 

závodu předkládejte hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč. 

Funkcionáři: ředitelka závodu – Alena Voborníková 

 hlavní rozhodčí – Lenka Šťastná, R3 

 stavitel trati – Jan Picek, R1 a Alena Voborníková, R3 

Jury: Petr Gregor (RUZ), Jan Krejsa (CHT), Jiří Parkan (SJH) 

Kontakt:   Další informace na emailu prihlasky@skchotebor.cz   

 

Závodník závodí na vlastní odpovědnost. Organizátor nezodpovídá za škody způsobené 

závodníkem. 

 

Ochrana osobních údajů a fotografování 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. 

V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti 

o proběhlém závodě, propagaci OB atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského 

zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z 

vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto 

skutečnost fotografovi. 

Za podporu při pořádání děkujeme Městu Ždírec nad Doubravou, dále Městu Chotěboř, GS Milk, 

spol. s r.o., CSG Czechoslovak Group, a.s., a za věcné ceny obci Nová Ves u Chotěboře, Pivovaru 

Chotěboř, SODO DUO, spol. s r.o. a Pojišťovně Ministerstva vnitra 211. 
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        Město Ždírec nad Doubravou 

 

 

 

 


