
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 

 Ochoz – procházky v lese 

. 

Pořadatelský orgán:    SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou, z.s. (SRK) 

Datum:   Neděle 16. května 2021 

Přihlášky:  Do 10. května 2021 v IS ORIS S (zobrazit včetně lokálních závodů), limit 
účastníků 500 

 

Prezentace:  Není.  

Dodatečné přihlášky:   Nebudou 

Kategorie:    černá, červená, modrá, zelená, žlutá, bílá  

Ekvivalenty k standartním tratím:  Předpokládané délky tratí: 

černá - H18      6,8 km  

červená – H16; D18     5,3 km 

modrá      4,8 km  

žlutá      3,6 km  

zelená H14; D16     3,6 km  

bílá  H10; D10     2,3 km 

 

Cena za mapu: 100 Kč 

Koronavirová opatření: 

Po příjezdu osobními auty +- na čas pro vyzvednutí mapy zaparkujte na určených místech, na místo 
pro vyzvednutí mapy dojděte max. 5 minut před rezervovaným časem pro vyzvednutí mapy. 

 Po absolvování a vyčtení se bez zdržování vraťte k autu a po naplnění odjeďte. 

 Každý se zavazuje dodržovat všechna platná protiepidemická opatření! 

 (max 2 dospělé osoby u sebe) 

Prosím NESHLUKUJTE SE!!!  

 

Způsob placení:    Na účet 161616850/0600  

   (VS: 11xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS) 

Čas vyzvednutí mapy:  000 = 9:00 hod dle času pro vyzvednutí mapy (bude v IS ORIS a u map) 

Vzdálenosti:    Parkování – místo pro vyzvednutí mapy:  800 - 1200 m 

   Parkování -  cíl:  500 – 900 m 

 



 

Mapa:   Ochoz II, 1:10 000, E = 5 m, stav duben 2021, autoři Jan Potštejnský a Daniel 

Locker, 

SIAC:            Kontroly v režimu  bezkontaktního ražení 

Trať:            Krátká 

Terén:  Zvlněný podhorský les 410 – 540 m n. m. se středně hustou sítí komunikací 

Příjezd:   Auta – Povinný příjezd ze směru Rychnov nad Kněžnou viz mapa a příloha 

plánek příjezdu (mapa)  

 

Parkování:   700 – 1200m od startu  

 Parkovné nebude vybíráno. 

Terén: Zvlněný podhorský les 410 – 540 m n. m. se středně hustou sítí komunikací. 

Popisy kontrol: Jsou vytisknuty na mapě.  A budou předem k vytištění v IS ORIS. 
 
Systém ražení: bezobslužné každý  je povinen v místě vyzvednutí mapy: 

1. vymazat, 
2. zkontrolovat vymazání čipu  
3. Zahájit startovací krabičkou  
4. Na cílové čáře cílovou jednotku   
 

Zapůjčení čipu: nebude realizováno 

Časový limit:  90 min 

Cíl:  V cíli bude zároveň i vyčítání čipů. Zájemcům vytiskneme papírek s mezičasy. 

https://mapy.cz/turisticka?planovani-trasy&x=16.3169134&y=50.1692628&z=13&rc=9lPCrxYRTZ9lehgxYedCh4Ka4.&rs=ward&rs=ward&rs=ward&ri=14553&ri=5694&ri=5693&mrp=%7B%22c%22%3A111%7D&xc=%5B%5D&rut=1


Vzdálenosti:  Parkování - 700 – 1200m od  místa vyzvednutí mapy 
 cíl  - auto – 400 -900m  
 
WC  V místě parkování – chemické toalety TOI TOI , Každý při užití WC bude mít 

zakrytá ústa a nos. Před vstupem a  po použití  WC si  všichni vydezinfikují 

ruce u přistaveného stojanu s dezinfekcí. WC bude pravidelně dezinfikováno.  

 Při čekání na WC prosím o dodržování min vzdálenosti 2m. 

Mytí  Nebude realizováno.  

Časy průchodů  

(výsledky):  https://srk-ob.cz/ 

Závodní prostor:  Lesní prostor mezi obcemi Javornice, Bělá a Pěčín  

Zakázané prostory:  Zákaz vstupu na soukromé pozemky (značka č. 527 – žlutozelený rastr) a také 

ohraničené páskou, pole (značka č. 412 -tečkovaná žlutá) a zákaz vstupu do 

oplocenek. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Funkcionáři:  Ředitel závodu:    Pavel Krunčík 

 Hlavní rozhodčí:  David Pokorný, R3 

 Stavba tratí:          Daniel  Locker, R3 

 

Upozornění:                Dodržujte rozestupy a vládní nařízení. 

 

 

 

https://srk-ob.cz/


 

Situační mapa 

Místo vyzvednutí 

mapy 

Cíl + vyčtení čipu 

Parkování podél cesty 

 



 

 


