
POKYNY 

Přebor Jč. kraje sprintových štafet 2022 

 

Datum 9. dubna 2022 

Místo konání Netolice 

Centrum Sportovní areál TJ Netolice – 49.0487N 14.1915E 
V centru závodu bude k dispozici posezení na tribuně, šatna, wc a bufet 
s drobným občerstvením (káva, čaj, pivo, limo, pikador, guláš). 

Pořádající orgán Jihočeský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt SKP České Budějovice z. s. oddíl orientačního běhu 
Orienteering Club České Budějovice o.s. 

Typ závodů Denní závod smíšených sprintových štafet 

Kategorie Čtyřčlenné štafety v pořadí DHHD: DH14, DH18, DH21, DH180, DH220 
Náborové: T (čtyřčlenná štafeta bez omezení pohlaví a věku), P (příchozí - 
jednotlivec). 
Předpokládaný čas vítězné štafety 50 min. 

Předpis Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jihočeského 
krajského svazu ČSOS. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za 
nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za 
škody způsobené třetí osobou. 

Příjezd a parkování Od Českých Budějovic: po silnici 145 k nádraží, vlevo do Nádražní ulice a 
dále do Tyršovy ulice; 
od Prachatic: po silnici 145, za Petrovým dvorem vpravo do Bavorovské ulice 
a dále vpravo do Tyršovy ulice; 
od Českého Krumlova: po silnici 122 na náměstí, vlevo do Bavorovské ulice 
a dále vlevo do Tyršovy ulice. 
Parkování v ulicích Tyršova, Zahradní a Na Bahnech dle dopravních předpisů 
a pokynů pořadatelů (nestůjte před vjezdy na pozemky); dále na 
parkovištích v ulicích Nádražní, Ptáčník a na Mírovém náměstí. 

 
Prezentace Do 9:30 v centru závodu, prezentaci provádí pouze jeden člen oddílu. 

Dohlášky jsou možné pouze do náborové kategorie P za nezvýšený vklad.  
Soupisky v systému ORIS do čtvrtka 7. 4. 2022, 23:59, na prezentaci do 
12:00.  



Vzdálenosti parkoviště – centrum závodu: 100-1000 m 
centrum závodu – start: 0 m  
centrum závodu – cíl: 0 m 

Prostor závodu Veškerá zástavba města Netolice. Respektujte, prosím, pokyny k příjezdu a 
parkování. 

Terén Městská a předměstská zástavba Netolic a blízké okolí. Vertikálně i 
horizontálně členitý. V prostoru závodu NEBUDE omezena doprava, dbejte 
své osobní bezpečnosti, poučte též své děti. 

Mapa Netolice – dobytčí trh; ISSprOM 2019-2; A4; stav 2022-03; mapovali Filip 
Hulec a Zdeněk Blabla; bude vodovzdorně upravená (tisk PRETEX) 

Zvláštní mapové 
symboly 

černý křížek – jiný umělý objekt; kovová či dřevěná konstrukce 
modrá hvězdička - hydrant 

Zakázané prostory Platí přísný zákaz vstupu do/překonávání mapových značek, definovaných 
ve směrnici prostory s omezeným přístupem. Zejména upozorňujeme na 
zákaz překonávání dvoučárkových plotů (518), nejtmavší zelené (411), 
privátu (520) a vodních ploch (301) – překonávání koryta Bezdrevského 
potoka je možné pouze po mostech; je zakázáno překonávat potok též po 
konstrukcích jezů, a to i v případě, že budou suché. Porušení bude trestáno 
diskvalifikací. 

Popisy kontrol Pouze na na mapě, velikost políčka zmenšená na 5 mm. 

Startovní čísla Všichni závodníci jsou povinni běžet se startovním číslem viditelně 
připnutým na hrudi. Startovní čísla jsou k samoobslužnému odběru v centru 
závodu.  
 
Startovní čísla pro první tři úseky mají podobu čísla štafety, pod nímž jsou 
postupně jedna, dvě, nebo tři černé tečky. Čtvrtý úsek běží se startovním 
číslem v podobě čísla štafety navýšeného o 100. Ukázka níže: 
 

 
Štafeta č. 12 – 1. úsek       2. úsek            3. úsek           4. úsek 

Start První úseky DH21, DH180: 14:00 
První úseky DH14, DH18: 14:02 
První úseky DH220, T: 14:04 
Hromadný start neodběhlých úseků: 15:00 
 
Kategorie P startuje průběžně na krabičku. 

Organizace závodu 13:50 – ukázka předávky  
První úseky se dostaví s vynulovaným a zkontrolovaným čipem 2 minuty před 
časem startu do prostoru startu, kde obdrží závodní mapu. Na pokyn 
startéra vyběhnou do závodu. Po oražení kontroly 150 závodníci absolvují 
povinný úsek přes centrum závodu, který je vyznačen červenými fáborky a 
vbíhají do závěrečného pytlíku (10-15 % trati závodu). Mezitím si závodník 
následujícího úseku vynuluje a zkontroluje čip a připraví se v prostoru 
předávky. Dobíhající závodník orazí kontrolu 100, v určeném místě odhodí 
mapu a v levém koridoru (koridoru předávky) kontaktně razí cílovou 
kontrolu a následně dotykem rukou předává štafetu následujícímu úseku. 
Závodník dalšího úseku vybíhá, na oplocení hřiště si odebírá mapu a vybíhá 
do závodu. Závodník 4. úseku po oražení kontroly 100 vbíhá do pravého 
koridoru (cíl) a dle pokynů cílového rozhodčího kontaktně razí cílovou 
kontrolu. 
Prosíme, nevstupujte do koridoru povinného diváckého úseku, ponechávejte 
jej volný pro průběh závodníků. 

https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/smernice-prostory-s-omezenym-pristupem-1.pdf


 
Způsob ražení SportIdent, všechny verze čipů, bezkontaktní ražení. Jeden čip není 

možné použít v závodě dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v 
přihlášce. Půjčovné 40,- Kč za závod. 
 

Občerstvení na trati není 

Měření času celé sekundy 

Cíl Průchod cílem provádí závodník oražením SI jednotky na cílové čáře. Sběrná 
kontrola není veřejně přístupná. Mapy se odevzdávají do hromadného startu 
neodběhlých úseků. 
Cílová kontrola bude nastavená v kontaktním režimu, pořadí v cíli určuje 
cílový rozhodčí. 

Čas uzavření cíle 15:30 

Časový limit 90 minut 

Průběžné výsledky Průběžně zveřejňované na obrazovce v centru sportovní akce; online na: 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=22087&lang=sv 

Vyhlášení výsledků cca. 15:30 

Funkcionáři  ředitel: Zdeněk Blabla, R3 
hlavní rozhodčí: Filip Hulec, R2 
stavitel tratí: Lubomír Hošek, R3 

Jury Vojtěch Blažek, Helena Hudečková, Lenka Míková 

Kontakt a 
informace 

v IS ORIS: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6917 
na webových stránkách: pcb.wgz.cz, 
v případě nutnosti na e-mailu: blabla.zdenek@gmail.com 

Školka není zajištěna 

Před závodem Od 11:30 je možné vstupovat do prostoru závodu ve sprintu (v rozsahu 
závodní mapy sprintu). Nachází se zde nemnoho restaurací a kavárna se 
zmrzlinárnou. Navštívit lze také hradiště s vyhlídkou Na Jánu nebo zámek 
Kratochvíle. 



Různé Některé tratě se vícekrát kříží, dbejte na správné pořadí kontrol. 
Některé kontroly se nacházejí nedaleko od sebe, kontrolujte si kódy. 
Kontrola 125 – popis hustník; ve skutečnosti hromada klestu. 
Ve stejnou dobu bude v Netolicích a okolí probíhat tradiční parforsní hon; 
součástí jsou i společenské aktivity honců v prostoru města, v některých 
místech proto může docházet ke kumulaci většího množství lidí. 
Nevstupujte na plochu fotbalového hřiště. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. 
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 vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 

V Českých Budějovicích 27.3.2022 

 

 

                  

 

                 

 

                

 


