
Český svaz orientačních sportů 
ROZPIS závodů v lyžařském orientačním běhu 

Mistrovství České republiky na klasické trati. Mistrovství ČR družstev dorostu a dospělých 
Český pohár, žebříček A a B na klasické a krátké trati a veřejný závod 

Mistrovství Polska na klasické trati 
Akademické Mistrovství ČR na klasické a krátké trati 

 
Technické provedení:  TJ Zlaté Hory, oddíl orientačního běhu (ZLH) 
 
Centrum závodu:  REJVÍZ, horská chata FÉROVKA, GPS: 50.2277681N, 17.3196125E 
 
Datum: Sobota 5. února 2022 - Mistrovství ČR na klasické trati + Český pohár, 

žebříček A a B na krátké trati 
Neděle 6. února 2022 - Český pohár, žebříček A a B na krátké trati 

 
Prezentace:  bude realizována pouze on-line. 
 
Start 00: Sobota - klasická trať v 11 hod. intervalový  

Neděle - krátká trať v 10 hod. Intervalový 
 
Kategorie Mistrovství ČR, ČP, žebříček A a B a veřejný závod na klasické trati: 

D17, D20, D21, H17, H20, H21 (kategorie MČR) 
D35B, D45B, D55B, D65B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B 
D14A, H14A, H21C (pro výkonnostně slabší závodníky kategorie H21C) 
Veřejný závod: D12, H12, P (pro příchozí 4 - 5 km). 

 
Kategorie Český pohár, žebříček A a B a veřejný závod na krátké trati: 

D21E, D14A, D17A, D20A, D21A, D35B, D45B, D55B, D65B, 
H21E, H14A, H17A, H20A, H21A, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B 
Veřejný závod: D12, H12, P (pro příchozí 2 - 3 km). 

 
Předpokládané časy:  Podle pravidel LOB, článek 13.2.  
 
Systém ražení: SportIdent. Krabičky budou nastaveny do režimu BEACON, tj. ražení je bezkontaktní. 

Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve 
startovní listině a případnou změnu nahlásí neprodleně na prezentaci. Závodníci, 
kteří požadovali v přihlášce zapůjčení čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po 
doběhu do cíle při vyčítání. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v 
prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování 
a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na 
cílové čáře (cílová jednotka bude také nastavena do režimu BEACON – razit lze 
bezkontaktně). Vyčítací jednotka bude umístěna v centru závodu. V případě selhání 
elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. 
Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, 
kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. Každý čip smí být použit v 
závodě pouze jednou. 

http://ski-o.hyperlinx.cz/dokument/Pravidla_LOB.pdf


Přihlášky: Do neděle 30. 1. 2022 (první termín) přes přihláškový systém "ORIS". 
 Druhý termín přihlášek je do středy 2.2.2022 a platí se plus 50 % vkladů. 

http://oris.orientacnisporty.cz/  
 
Vklady:  Klasická trať: P, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 180,-Kč 

Klasická trať: ostatní kategorie: 260,-Kč 
Krátká trať: P, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 160,-Kč 
Krátká trať: ostatní kategorie: 230,-Kč 
 
Zapůjčení SI čipu: 40,-Kč/den, (SI-air půjčovat nebudeme). 
Druhý termín přihlášek je do středy 2.2. a platí se plus 50 % vkladů. Tito 
závodníci budou zařazeni na začátek startovní listiny. Přihlásit se po tomto 
termínu je možné pouze do kategorie P. 
 

Forma úhrady: Vklady hradit jen převodem na účet číslo 2000357631/2010, variabilní 
symbol číslo klubu dle adresáře.  

 
Vzdálenosti: Parkoviště (všechny dny) – centrum závodu 0 – 400 m  

Centrum závodu – cíl (všechny závody) 0 m  
Centrum závodu – starty do 500 m 

 
Parkoviště:  V blízkosti centra závodu. Cena za parkování bude uvedena v pokynech. 
 
Převlékání: Pokud to hygienické podmínky dovolí v chatě Férovka a ve vlastních 

dopravních prostředcích.  
 
Příprava lyží: Na shromaždišti budou k dispozici elektrické zásuvky před budovou 

prezentace. 
 
Terén: Prostor v okolí Rejvízu, údolí Černé Opavy a vrcholů Přední jestřábí a 

Zámecký pahorek (oba 868 m.n.m.). Mírně zvlněný, v okolí vrcholů kopcovitý 
s poměrně hustou sítí lyžařských stop. 30 % prostoru jsou louky. 

 
Mapy: Klasická trať – Rejvíz SKI, 1 : 15 000, e = 5 m, rozměr A4.  

Krátká trať – Starý Rejvíz SKI, 1 : 10 000, e = 5 m, rozměr A4. 
Stav 1/2022, zpracoval Petr Mareček, OMAPY. 

 
Občerstvení: Pokud to hygienické podmínky dovolí bufet v centru závodu. Chaty, 

penziony a restaurace na Rejvízu. 
 
Ubytování:  Ubytování pořadatel nezajišťuje.  

Na Rejvízu a v okolí je dostatek ubytovacích míst, které si závodníci 
objednávají sami.  
 
 

http://oris.orientacnisporty.cz/


Doporučujeme:  
Horské apartmány Vyhlídka a zvonička www.vyhlidkarejviz.cz 
Apartmán Pod Kobrštejnem – www.podkobrstejnem.cz 
Penzion Rejvíz – www.rejviz.com 
Rejvíz apartmány – www.rejvizapartmany.cz 
Chata u Jezírka – www.ubytovani-rejviz.cz 
Férovka – horská chata Josefa Odložila – www.ferovka-rejviz.cz 

 
Informace: Petr Mrkvica, petr.mrkvica@gmail.com 
 
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí se vkladem 400,-Kč. E-maily, na kterou je možné 

zasílat případné protesty proti výsledkům:  
Tomáš Novotný, tomek.novotny@gmail.com (sobota).  
Petr Mareček, petrmarecek@seznam.cz (neděle). 

 
Vyhlášení výsledků:  Vždy po skončení závodů. Přesný čas vyhlášení bude uveřejněn v 

pokynech. 
 
Předpis:  Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS. 

Rozpis schválila soutěžní komise LOB dne 14.12.2021. 
 
Zákaz: Ode dne vydání tohoto rozpisu je v prostoru závodu (s výjimkou rolbou 

upraveného okruhu na Rejvízské louce) zakázán mapový trénink. Prostor je 
vymezen obcemi Rejvíz, Dolní Údolí, Horní Údolí, vrcholy Jelení hora, 
Kobrštejn a Kazatelny. 

 
Různé: V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod přeložen na jiný 

termín nebo zrušen. 
Informace o tom bude na stránce závodu v ORISu, na webu ČSOS, sekce 
LOB a na webu klubu ZLH. 

 
Možnost tréninku: Využít lze všechny lyžařské stopy severně od silnice č. 453, která prochází 

Rejvízem (směrem k Orlímu vrchu) a rolbou upravený okruh jižně od silnice 
č. 453. 

 
Funkcionáři závodu: Ředitel závodů: Petr Mrkvica 

Hlavní rozhodčí: Tomáš Novotný (sobota), Petr Mareček (neděle) 
Stavitel tratí: Petr Mareček (sobota), Tomáš Novotný (neděle) 
Zpracování přihlášek: Šimon Mareček  

 
Delegát:   Milan Venhoda 
 
Startovní listina a pokyny budou uveřejněny na stránkách závodů 
v ORISu (sobota, neděle) a na webu klubu ZLH.  
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 Děkujeme partnerům 


