Liga Vysočiny,
Mistrovství Oblasti Vysočina na krátké trati, 3.10.2021

POKYNY
Termín: 3.10.2021 (neděle)
Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS
Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)
Shromaždiště: Potočná u Číměře, louka u obce
Poloha: 49.0515N, 15.1050E (https://mapy.cz/s/dobepurolo)
Příjezd od silnice Potočná – Dobrá Voda. Čtěte též informace o dopravních záludnostech v okolí (od srpnového
Interkompasu stav nezměněn, pro zpestření přidána uzavírka silnice II/151 mezi Kunžakem a Dačicemi), více viz
str. 6.
Na shromaždišti je možné stavět oddílové stany a jiné přístřešky.
Vstupem na shromaždiště každý účastník akce vyjadřuje, že splňuje všechny podmínky vyjmenované v aktuálních
nařízeních, opatřeních atp. Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších odpovědných orgánů pro účast na hromadné
sportovní akci a je schopen toto prokázat při kontrole ze strany pořadatele či orgána ochrany veřejného zdraví.
Kroužkování, páskování ani jiné značkování účastníků aplikováno nebude.

Parkování: Osobní automobily na louce vedle příjezdové silnice, viz bod 1 na https://mapy.cz/s/dobepurolo.
Parkovné nebude vybíráno. Respektujte, prosím, pokyny pořadatelů.
Autobus oddílu CHT zaparkuje zacouváním na zpevněnou manipulační plochu u nájezdu na parkoviště. Pokud
bychom měli očekávat nějaký další autobus, prosíme o urychlenou informaci.

Prezentace: Průběžně od 8:30 na shromaždišti. Žádáme všechny oddíly o bezhotovostní úhradu startovného
bankovním převodem na účet 3335399002 / 5500, VS 555xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
tak, aby byla platba připsána na náš účet nejpozději ve čtvrtek 30.9.
Na prezentaci budou řešeny pouze: odhlášky (bez nároku na vracení startovného), vyzvednutí zapůjčených čipů,
změny čísel čipů, změny jména v rámci kategorie a klubu (tento úkon nejpozději v 9:15). Jiné změny ani dohlášky
nebudou umožněny. Dohlášky na místě pouze do kategorií HDR a P do vyčerpání nevelké zásoby map.
Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce. Všechny změny (zejména čísel čipů) se přednostně
snažte vyřešit mailem na SJHprihlasky@seznam.cz zaslaným do soboty 2.10. (18:00). Změny jsou platné po jejich
potvrzení.

Vzdálenosti: Parkoviště (auta) – Shromaždiště
Parkoviště (bus) – Shromaždiště
Shromaždiště – Start
Cíl – Shromaždiště
Cíl – Start

150 – 250 m
250 m
200 m
50 m
250 m (nutno projít přes shromaždiště)
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1

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu Oblasti Vysočina. Parametry tratí
viz tabulka na str. 5.

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie.
Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru na shromaždišti, taktéž k dispozici ke stažení (PDF) v ORISu
a domácímu vytištění. Na mapě popisy nejsou vytištěny.

Start: Intervalový, 00 = 10:00, vzdálenost ze shromaždiště 200 m, značeno modrobílými fáborky, viz bod 4 na
mapa.cz.
Kategorie P a HDR: starty dle pokynů startéra, na startu razí startovní kontrolu. Starty volně, nejpozději v čase
startu posledního závodníka ostatních kategorií.

Cíl: V blízkosti shromaždiště (cca 50 m, nebude značeno), viz bod 5 na mapa.cz.
V cíli se razí cílová jednotka. Vyčítání čipů na shromaždišti – nezapomeňte si co nejdříve vyčíst čip.
Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play.
Cíl bude uzavřen po vypršení limitu posledního startujícího závodníka.

Fáborkové tratě: Značeny oranžovými fáborky, trat’ ze sběrné kontroly (kód 100) do cíle červenými fáborky.
Průběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu, on-line k dispozici na https://liveresultat.
orientering.se/followfull.php?comp=20531&lang=cz (pokud chytneme signál).

Vyhlášení výsledků: Vyhlášeni a drobnými věcnými cenami odměněni budou první tři závodníci žákovských
kategorií (DH10N, DH10, DH12, DH14) a kategorií DH21C (bez ohledu na příslušnost ke klubu Oblasti Vysočina).
Současně, resp. navíc budou vyhlášeni a medaile obdrží první tři závodníci Mistrovství Oblasti Vysočina v kategoriích DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21C. V každé z veteránských kategorií bude vyhlášen mistr
Oblasti Vysočina (tj. první závodník z klubu Oblasti Vysočina).
Vyhlášeny a za výkon odměněny budou též všechny děti běžící fáborkové kategorie HDR a DH10N.
Vyhlášení předpokládáme mezi 13:00 a 13:30. Všechny věcné ceny i medaile je nutné převzít osobně během
ceremoniálu. Věcné ceny, které si závodník nepřevezme, se přesouvají na další v pořadí.

Vyhlášení letos konaných mistrovství Oblasti Vysočina: Ihned po vyhlášení výsledků aktuálního závodu
na krátké trati proběhne postupně vyhlášení výsledků letos uspořádaných mistrovství Oblasti Vysočina v nočním
OB za rok 2020 (STA, 1. května), na klasické trati (PZR, 13. června), ve sprintu (CTB, 11. září) spolu
s předáním medailí prvním třem závodníkům v kategoriích DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21C.
Vyhlášení závodníci si medaili mohou převzít pouze osobně na stupních vítězů. Medaile závodníků, kteří nebudou
na aktuálním závodě přítomni, si při vyhlášení výsledků převezmou vedoucí jejich klubů.

Systém ražení: Pro všechny kategorie elektronický, SportIdent. Možnost bezkontaktního ražení (včetně cíle)
při použití čipu SIAC. Každý čip lze během závodu použít nejvýše jednou. Závodník je povinen v prvním koridoru
před startem provést vymazání čipu, ve druhém kontrolu mazání.
V případě poruchy jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených
políček v mapě. Mapu s ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Závodník je povinen vyčíst svůj čip
i v případě, že závod nedokončí.
Čas je měřen na celé sekundy.
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Mapa: Nivy 3 (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/nivy-3-2021), stav září 2021.
Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m pro všechny kategorie. Klíč ISOM 2017-2, autor Petr Nouza ml. Rozměr mapy 297×210
mm (A4 na šířku). Mapa bude vytištěna na voděodolný materiál pretex.
Piškvorkové mapové značky: hnědý trojúhelník: plošinka, modrá hvězdička: studánka s přístřeškem, zelený
křížek: vývrat, černé kolečko: hraniční kámen.

Terén: Středně členitý terén v nadmořské výšce 580 – 691 m. Průběžnost mnohde snižuje nepříjemný podrost.
V částech závodního prostoru opuštěné lomy, skalky i skály využívané ke sportovnímu lezení. Prostor je zatím jenom v malé míře dotčen kůrovcovou těžbou. Poslední předcházející O-mapa prostoru se zrodila spolu s letošními
čerstvými veterány.
Závodní prostor (zákaz vstupu kromě doby mezi odstartováním a průchodem cílem): veškeré lesní porosty
v okolí parkoviště a shromaždiště.

Občerstvení: Voda/št’áva po doběhu v cíli.
Na shromaždišti prodej základního občerstvení: domácí buchty, uzenina, pivo točené, káva, čaj (pokud centrála
dovolí).

WC, mytí: Mobilní (toi-toi), 3 budky umístěné na okraji parkoviště.
Základní omytí po závodě možné v přilehlém rybníčku. Nepoužívejte mýdla, sprchové gely apod.

Školka: Nebude zřízena.
První pomoc: Drobná poranění budou ošetřena lékařem přítomným v cíli. Pro případy vážnějších zranění je
k dispozici Nemocnice Jindřichův Hradec s pohotovostí (též chirurgickou), vstup od kruhového objezdu na vidlici
Vídeňské a Jáchymovy ulice, 49.1398203N, 15.0059164E (https://en.mapy.cz/s/3wYHc). Možnost parkování
v areálu nemocnice.

Protesty: Případné protesty proti startovním listinám zasílejte na e-mailovou adresu SJHprihlasky@seznam.cz.
Protesty v průběhu závodu předkládejte písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 200 Kč v hotovosti.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění)
e-mailem hlavnímu rozhodčímu na SJHprihlasky@seznam.cz s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní
závod“.

Ředitel závodu: Eva Potužníková (SJH7652)
Hlavní rozhodčí: Jiří Parkan (SJH6801, R3)
Stavba tratí:
Petr Nouza ml. (SJH9300, R3)
Jury (návrh):

Vladislava Fencíková (JHB6553, R2)
Kamila Gregorová (CTB8151, R3)
Vladimír Krejsa (CHT9202, R3)

Další informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6389,
e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz
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Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.
Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na riziko pádu vyvrácených
pařezů s kořenovým systémem, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou (nejenom) na lesních
cestách a ostatními návštěvníky lesa. Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní
nebezpečí. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se
přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.
Zákaz vstupu do lesa se psem.
Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem, resp. dopředu projednat mimo jiného se správou CHKO Třeboňsko.

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí
se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti.
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 vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně
fotografovi.

Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.,
obce Číměř a Nová Bystřice
a zemědělský podnik BOVIS N.B. spol. s r.o.
Děkujeme.
Závody v orientačního běhu se konají na území,
které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se v nich ohleduplně!
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Parametry tratí
Délka
[m]

Převýšení
[m]

Délka
[m]

Převýšení
[m]

Kontrol

Kontrol

1 500
/ 3 700

40

7

1 500
/ 3 700

40

7

D10

2 000

50

10

H10

2 000

50

10

D12

2 500

70

13

H12

2 700

65

14

D14

2 900

80

15

H14

3 400

100

15

D16

3 200

85

16

H16

4 000

115

17

D18

4 400

115

21

H18

5 200

140

23

D21C

5 100

130

24

H21C

6 300

155

29

D21D

4 000

105

19

H21D

4 200

110

20

D35

4 200

100

20

H35

5 300

125

25

D45

3 900

110

19

H45

4 600

140

20

D55

3 200

100

15

H55

4 100

115

19

D65

2 700

85

15

H65

3 300

100

17

H70

2 700

85

15

P

2 700

60

13

Kategorie
D10N

HDR

1 500
/ 3 700

40

7

Kategorie
H10N
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Dopravní komplikace
Silnice I/34 od Humpolce a Pelhřimova (příjezd od D1 do J. Hradce): V úseku od okresní hranice za Kamenicí
nad Lipou po Jarošov nad Nežárkou probíhá dlouhodobá rekonstrukce silnice. Rekonstruované úseky se postupně
posouvají, v prakticky celém úseku platí omezení rychlosti na 50 km/h a méně (i v částech již zrekonstruovaných)
doplněno o varovnou tabuli „Pozor, měření rychlosti“. Rychlost typicky nikdo neměří, ale vždy se najde řidič,
který jede raději ještě o 10 km/h pomaleji, rychlostí 90 km/h zde rozhodně nepojedete, předjíždění je samozřejmě
zakázáno.

Silnice II/128 mezi J. Hradcem a Novou Bystřicí poprvé: Silnice je před Číměří v prostoru před křižovatkou
se silnicí II/149 od Lásenice zcela uzavřena (napojují budovaný neobchvat Číměře). Dopravní značení v J. Hradci
se vás bude snažit přesvědčit, že silnice II/128 je slepá a máte jet po I/34 do Lásenice a zde odbočit na Číměř po
II/149. Značku slepé ulice s klidem ignorujte, jed’te obvyklou trasou po II/128, uzavírku objedete s jenom malou
časovou ztrátou přes Bílou, viz https://mapy.cz/s/mohufarefu.
Silnice II/128 mezi J. Hradcem a Novou Bystřicí podruhé: Za Číměří před odbočkami na Potočnou a Hradiště
opravují mostek přes Lhotský potok. Doprava je zde řízena kyvadlově pomocí semaforu. Intervaly jsou poměrně
krátké a nejspíš se vám povede projet nejhůře na druhý pokus, ale i zde počítejte s nějakou minutkou navíc.
Takže bude asi lepší už v Číměři odbočit doleva a přijet na shromaždiště od Dobré Vody.

Silnice II/151 a II/164 v Kunžaku: Obec Kunžak je dle dopravního značení ze všech stran (Strmilov, Dačice, N.
Bystřice i J. Hradec) zcela neprůjezdná. Uzavřena je Hradecká ulice (včetně obou klíčových křižovatek silnic II/151
a II/164). Dopravní značení vás bude posílat do míst, nad kterými zůstává rozum stát (obvykle azimutem o 180
stupňů odlišným než byste normálně volili). Ale nezoufejte, i přes Kunžak lze projet v libovolném směru.
Při cestě od Hradce je třeba zvolit postup přes Blažejov, Malý Ratmírov a Střížovice, případně delší okliku po
silnici I/23 přes Jarošov n. N. a Strmilov Tímto způsobem se dostanete na náměstí v Kunžaku.
Když už jste na náměstí, blokádu Kunžaku pro směr na Dačice i Novou Bystřici překonáte takto: náměstí –
Havlíčkova – Dačická – Sportovní – dočasná spojka – Nerudova – B. Němcové, viz https://mapy.cz/s/
jolofanupu. Dočasná spojka je za normálních okolností stezkou pro chodce, příslušná dopravní značka je
ale úředně zakryta. Cestu nicméně příliš nedoporučujeme širším vozidlům (karavany) kvůli úzkému nájezdu na
stezku pro chodce na jedné z jejích stran. Dočasná spojka je určitě zcela nevhodná pro autobus. Z náměstí se
autobus dostane bez problémů na výjezd směr Dačice (a Zvůli), ale nikoliv na silnici směřující k Nové Bystřici.

Silnice II/151 mezi Kunžakem a Dačicemi: Silnice je zcela uzavřena mezi Valtínovem a odbočkou na Český
Rudolec. Uzavírka má trvat do 13.10.

Doporučená cesta pro bus CHT z Choustníku na Zvůli: Choustník – Kamenice nad Lipou – Jarošov nad Nežárkou – Strmilov – Kunžak – Zvůle.

Doporučená cesta pro bus CHT ze Zvůle na shromaždiště: Zvůle – Kunžak – Střížovice – Vlčice – Blažejov –
Hospříz – Člunek – Kunějov – Dobrá Voda – shromaždiště.
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6

