
Mistrovství oblasti Vysočina štafet,
veřejný závod štafet, závod na krátké trati
Ligy Vysočiny a Jihočeského žebříčku, 3.9.2022

ROZPIS

Termín: 3.9.2022 (sobota)

Pořádající orgán: Oblast Vysočina sekce OB ČSOS

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Ředitel závodu: Petr Nouza (SJH6501)

Shromaždiště: Bílá u Sedla, louka západně od obce
Poloha: 49.0714N, 15.0335E (https://mapy.cz/s/rarerahoja)

Informace: ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6972,
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6912

e-mail: SJHprihlasky@seznam.cz

Štafety (Mistrovství oblasti Vysočina štafet, veřejný závod štafet)

Hlavní rozhodčí: Arnošt Komárek (SJH7702, R1)
Stavba tratí: Jan Beneš (SJH7001, R2)

Typ závodu: denní závod tříčlenných štafet s pevným pořadím kontrol.

Start: hromadný ve vlnách – 10:00, 10:05, 10:10, 10:15.

Prezentace: 9:00 – 9:40 na shromaždišti. U prezentace proběhne pouze výdej startovních čísel. Za oddíl chodí
prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Terén: velmi pestrý vysočinský v nadmořské výšce 510 – 560 m. V první části závodu (okolí Novoveského
potoka) zcela placatý, v druhé části závodu (za silnicí Nová Ves – Sedlo) ve středně prudkém svahu, v pytlíku
u shromaždiště hřeben s pozvolným sklonem přes cca 5 vrstevnic. Sít’ komunikací značně nepravidelná, mnohé
i poměrně široké cesty náhle končí hustníkem. Významná část prostoru se ztíženou průhledností a/nebo prů-
chodností (důrazně doporučujeme krytí dolních končetin). Sem tam se nacházejí (větší) jámy a (spíše menší)
balvany. V části prostoru spletitá sít’ melioračních rýh, ale bez bažin. Nebude-li pršet, závod lze absolvovat
suchou nohou. I Novoveský potok lze po většinu roku na většině toku přeskočit.

Mapa: Novoveský potok (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/novovesky-potok-2022), klíč ISOM
2017-2, měřítko 1:10 000, ekv. 5 m pro všechny kategorie. Mapoval a kreslil Arnošt Komárek. Část za silnicí Nová
Ves – Sedlo mapována v období 04–08/2020 (mapa Vojířov u Lokdaunu), zbylá část (okolo Novoveského potoka)
mapována v období 09–12/2021. Revize celé mapy proběhne v 07–08/2022. Mapa bude vytištěna na voděodolný
materiál pretex.
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https://mapy.cz/s/rarerahoja
https://mapy.cz/s/rarerahoja
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6972
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6912
mailto:SJHprihlasky@seznam.cz
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/novovesky-potok-2022
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/vojirov-u-lokdaunu-2021


Kategorie:

DH10, DH12, DH14, D18, H18, D21, H21, D135, H135, DH165, MIX.

Kategorie Mistrovství oblasti Vysočina štafet: D18, H18, D21, H21, ostatní kategorie: veřejný závod štafet.

V kategoriích označených „DH“ lze štafetu složit z běžkyň a běžců libovolného pohlaví. U kategorií D135, H135,
DH165 číslovka značí minimální součet kalendářních věků jednotlivých členů štafety, všichni členové štafety musí
současně být veterány, tj. rok narození 1987 a starší. V kategorii MIX složení štafety zcela libovolné, tratě budou
shodné s DH165. V kategoriích DH165 a MIX je prostřední úsek kratší.

Na soupisky bude možné psát běžce a běžkyně bez ohledu na klubovou příslušnost (též v kategoriích D18, H18,
D21, H21). Pro účely vyhodnocení Mistrovství oblasti štafet a určení postupujících na Mistrovství ČR štafet budou
uvažovány pouze štafety složené z členů jednoho klubu oblasti Vysočina (resp. oficiálně hostujících).

Osiřelí závodníci:

Pro kategorie DH10, DH12, DH14 a MIX nabízíme individuálním zájemcům o start možnost přihlásit se do závodu
štafet. Přihlášky v ORISu u separátního závodu Štafety SJH, single závodníci – https://oris.orientacnisporty.
cz/Zavod?id=7297. Startovné ve výši jedné třetiny startovného za štafetu. Z takto přihlášených závodníků bu-
dou pořadatelem úředně vytvořeny jednotlivé štafety, jejichž složení se dozvíte ve startovce. Do požadavků na
startovní čas můžete napsat preferovaný úsek, který chcete běžet (pokusíme se vyhovět). Nepište nám, s kým
chcete běžet, toto řešit nebudeme. Pokud jste s někým dohodnuti na štafetě (může být i z jiného klubu), přihlašte
pod jedním z vašich klubů celou štafetu v hlavním závodě.

Vklady (základní výše), za štafetu

Kategorie Vklad
DH10, DH12, DH14 240 Kč
D18, H18, D21, H21, D135, H135, DH165, MIX 360 Kč

Čipy k zapůjčení nebudou pro závod štafet k dispozici.

Přihlášky: výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6972),

do neděle 28.8. (23:59) za základní vklad,
do pondělí 29.8. (06:59) za základní vklad navýšený o 50 %.

Pozdější přihlášky zcela výjimečně (mailem na SJHprihlasky@seznam.cz) za vklad navýšený o 100 %.
V každé kategorii bude k dispozici jedno místo pro takovou přihlášku.
Přihláška je platná po potvrzení.

Vzdálenosti: vše na jedné louce (obdélník cca 40 × 500 m): shromaždiště, parkoviště, start i cíl.

Předběžné parametry tratí (úsek, od mapového startu)

Kategorie Délka [m] Převýšení [m] Kontrol
DH10 2 300 – 2 400 40 10
DH12 2 800 – 2 900 50 11
DH14 3 200 – 3 300 80 11
D18 3 500 – 3 600 80 12
H18 4 300 – 4 400 105 14 – 15
D21 3 900 – 4 000 105 13 – 14
H21 5 200 – 5 300 130 17 – 18
D135 3 300 – 3 400 80 11
H135 3 900 – 4 000 105 13 – 14
DH165, MIX (úsek 1 a 3) 3 200 – 3 300 80 12
DH165, MIX (úsek 2) 2 800 – 2 900 60 10

K mapovému startu cca 250 m, převýšení −15 m.
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Krátká trat’ (závod Ligy Vysočiny a Jihočeského žebříčku)

Hlavní rozhodčí: Jan Beneš (SJH7001, R2)
Stavba tratí: Arnošt Komárek (SJH7702, R1)

Typ závodu: denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol.

Start: intervalový, čas 00 = 15:00.

Prezentace: 14:00 – 14:30 na shromaždišti. Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Terén: pestrý vysočinský v nadmořské výšce 525 – 596 m, středně svažitý se středně hustou sítí komunikací.
Přibližně polovina prostoru dobře průběžný (i průhledný) vzrostlý smíšený les, zbylá část prostoru (i rozsáhlé)
hustníky, většinou jehličnaté, výsadba před 10 – 15 lety. V prostoru najdeme oblasti s množstvím kupek, středně
velké balvany a jeden menší bývalý lom.

Mapa: Zboje (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zboje-2022), klíč ISOM 2017-2, měřítko 1:10 000,
ekv. 5 m pro kategorie DH12–DH21,
resp. Zboje 7 a půl (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zboje-7-a-pul-2022), měřítko 1:7 500,
ekv. 5 m pro ostatní kategorie. Část prostoru mapována v období 04–08/2020 (mapa Vojířov u Lokdaunu),
zbylá část mapována v období 03–07/2022. Revize celé mapy proběhne v 07–08/2022. Mapa bude vytištěna na
voděodolný materiál pretex.

Kategorie:

D10N, D10, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, D65, D75,

H10N, H10, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, H70,

HDR, P, T.

Liniové tratě D10N, H10N (tratě DF a HF v jihočeské terminologii) a HDR (děti s doprovodem) budou značeny
fáborky.

Kategorie P = příchozí, obtížnost H12, kategorie T = trénink, obtížnost H45.

Start kategorií HDR, P a T na startovní krabičku v časovém rozmezí startu ostatních kategorií. Doprovod HDR
musí nejprve absolvovat svůj závod, pište do přihlášek požadavky na startovní čas.

Liga Vysočiny i Jihočeský žebříček v kategoriích D20 a H20: závodníci se hlásí do kategorie D21C, resp. H21C.
Body pro žebříček jsou určeny oddělením relevantních závodníků z výsledků.

Pro Jihočeský žebříček D21 = D21C, H21 = H21C. Závodníci, kteří chtějí v JČ žebříčku bodovat v kategorii H75 se
hlásí do kategorie H70. Kategorie D75 se započítává pouze do Jihočeského žebříčku, nikoliv do Ligy Vysočiny.

Vklady (základní výše)

Kategorie Vklad
DH10N, DH10–14, HDR, P 60 Kč
DH16–65, H70, D75, T 100 Kč

Půjčení čipu (pouze kontaktní ražení) 40 Kč, žactvo (do DH14) a pro HDR zdarma. Za nevrácený čip bude účtován
poplatek 1 000 Kč.

Přihlášky: výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6912),

do neděle 28.8. (23:59) za základní vklad,
do úterý 30.8. (06:59) za základní vklad navýšený o 50 %.

Pozdější přihlášky zcela výjimečně (mailem na SJHprihlasky@seznam.cz) za vklad navýšený o 100 % (platí i pro
kategorii T). Přihláška je platná po potvrzení.

Vklady pro neregistrované v sekci OB ČSOS pro rok 2022 vždy dvojnásobné (kromě kategorií P, HDR a T).

Vklad pro kategorie P a HDR vždy v základní výši. I pro tyto kategorie však bude připravena pouze minimální
(a spíše technická) rezerva map. Po uplynutí 2. termínu přihlášek nebude možnost dotisku map. Pokud chcete
mít jistotu startu, přihlašte se i do těchto kategorií nejpozději v úterý 30.8. v 06:59.
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Vzdálenosti: Parkoviště – Shromaždiště 0 – 300 m
Shromaždiště – Start 1 800 m
Cíl – Shromaždiště 1 400 m
Cíl – Start 400 m

Cesta na start vede okolo cíle.

Další položky společné pro štafety i krátkou trat’

Platby: Vklady za přihlášky v 1. a 2. termínu musí být uhrazeny bezhotovostně tak, aby byly připsány na účet
pořadatele nejpozději ve čtvrtek 1.9.2022.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 3335399002 / 5500
Variabilní symbol: 999xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu, oblast 3.9.

Odhlášky a storno poplatky: Za závodníky odhlášené (z libovolného důvodu včetně zranění, nemoci, izolace,
karantény, . . . ) v pondělí 29.8. a později bude účtována plná výše startovného odpovídajícího datu přihlášení.

Parkování: Osobní automobily na louce v těsném okolí shromaždiště. Parkovné nebude vybíráno.

Parkování autobusů bude upřesněno individuálně. Oddíly (jiné než CHT), které mají v úmyslu přijet autobusem
prosíme, aby nám tento záměr sdělily vhodnou formou (ústně nebo mailem) co nejdříve, nejpozději v pondělí
29.8. (děkujeme).

Stravování: Pokud bude počet přihlášených na štafety „rozumný“, počítáme se zajištěním prodeje plnohodnot-
ných jídel (polévka a jedna až dvě hotovky) na shromaždišti. Při malém počtu štafetových běžců budou zajištěny
jenom buchty, párky, klobásy (a obvyklé nápoje). Sortiment upřesníme v pokynech.

Školka: Nebude zřízena.

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent, možnost bezkontaktního ražení při použití čipu SIAC. Každý čip lze
během závodu použít nejvýše jednou.

Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Oblasti Vysočina v orientačním běhu
a Prováděcích předpisů 2022 oblasti Vysočina (kromě dřívějšího 2. termínu přihlášek).

Protesty: 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 na SJHprihlasky@seznam.cz
s uvedeným předmětem zprávy „Protest, oblastní závod“.
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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.

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.

Děkujeme místnímu zemědělskému podniku
za poskytnutí louky pro shromaždiště.

Stavitel štafet děkuje řediteli závodu,
že obětuje část úrody sóji luštinaté

a umožní tak vytvoření diváckého úseku.

Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.,
a obec Číměř

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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