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Mistrovství České republiky štafet pro rok 2023 
závod Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B ve sprintu 
Mistrovství České republiky na klasické trati pro rok 2023 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů, sekce lyžařského orientačního běhu 

Provedení: Sportovní klub Studenec, z.s. 

Datum: Sobota 11.února 2023 (dopoledne) – MČR štafet 
Sobota 11.února 2023 (odpoledne) – ČP, ŽA, ŽB sprint 
Neděle 12.února 2023 – MČR klasická trať 

Centrum: Roudnice v Krkonoších – buňky ČKS SKI Jilemnice „U ručiček“ (GPS: 50.6796244N, 
15.5022776E) 

Prezentace: Sobota: v centru závodu od 8:00 do 9:00, odevzdání soupisek štafet na ORIS v pátek 
10.února 2023 do 20.00 hodin. Výjimečně v centru závodu do 9.00 za poplatek 50 Kč.
Neděle: v centru závodu od 8:00 do 9:00

Předpokládané časy: Dle pravidel LOB, článek 13.2 

Terén, sněhové 
podmínky, kvalita stop 

Plochý hřbet s horskými loukami a rozptýlenou zástavbou. V severní části zalesněný 
vrch Kobyla (897 m). Nadmořská výška 730 až 897 m. Turistické lyžařské trasy v okolí 
Roudnice v Krkonoších upravené rolbou a další stopy projeté skútrem. Dvě třetiny 
prostoru jsou otevřená prostranství (louky, remízky, roztroušená zástavba). Třetina 
prostoru jsou lesní prostory. Předchozí mapy z roku 2018 – Vurmovka, Aldrov a Kobyla. 
V prostoru je dostatek sněhu 40 – 70 cm. Stopy jsou vyjeté rolbou a skútrem, Na 
loukách je místy velké množství stop od čtyřkolek, skútrů a lyžařů, které nejsou 
zmapované. Zmapované stopy jsou upraveny zařízením na úpravu trati.  

Další upozornění: Nacházíte se na území Krkonošského národního parku. Dodržujte návštěvní řád.  
Na základě Lesního zákona není dovoleno jezdit na lyžích na lesních pozemcích  
mimo cesty.  
Prosíme Vás o zvýšenou ohleduplnost v oblasti sjezdových tratí. Ideální postupy  
se sjezdovým tratím maximálně vyhýbají. 
Důsledně se vyhýbejte značce 520 Oblast se zákazem vstupu (žlutozelené plochy 
zahrad v okolí domů). Ideální postupy se těmto místům vyhýbají. 

Klasifikace stop: Plná silná: upravená rolbou, šířka vice než 3 m (5 % stop)   
Plná tenka: upravená rolbou, šířka do 3 m (60 % stop) 
Čárkovaná: upravená skútrem, šířka do 1,5 m (35 % stop) 

Soupisky: Do 10.února  2023 20:00 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz), V centru závodu v 
sobotu 11. února 2023 do 9:00 za poplatek 50 Kč. Startovní čísla štafet na prezentaci.

Překonávání silnice: Některé tratě překonávají silnici 3.třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti (silnice je 
jednosměrně uzavřena), v místě přechodu bude umístěn přechodový koberec. Mimo 
tato místa je silnice s vrstvou sněhu a posypem.    

Parkování: Na základě rozhodnutí Obce Roudnice nelze parkovat na komunikaci procházející obcí 
a přilehlých parkovacích plochách. Pro účely tohoto závodu bylo zahájeno správní 
řízení o jednosměrném uzavření komunikace Roudnice U Ručiček – Rezek. Auta
účastníků závodu mohou parkovat výhradně na této komunikaci a dodržet příjezd dle 
přiložených map. Na této komunikaci nelze parkovat s karavany.
Od Jilemnice přijeďte buď od Hotelu Praha = údolím Jizerky, případně přes Roudnici a 
Vítkovice. Od Liberce/Tanvaldu doporučujeme příjezd přes Rokytnici nad Jizerou a 
Rezek. 
Dbejte pokynů pořadatelů a snažte se dodržet zákaz v parkování obci (chtěli bychom 
se do těchto prostor ještě vrátit i příště). Parkovné 50 Kč za oba dny.  

http://oris.orientacnisporty.cz/
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Převlékání a úprava lyží: Ve vlastních dopravních prostředcích a v centru, kde je v omezené míře k dispozici 
elektrická přípojka.  . 

WC: Mobilní WC v centru. 

Systém ražení: Sportident, bezkontaktní ražení. Půjčovné kontaktního čipu stojí 50 Kč na závod. V 
případě nevrácení zapůjčeného čipu budeme účtovat 1000 Kč. 

První pomoc: V centru závodu na vyžádání. 

Možnost tréninku: Pouze na stopě nejblíže východní straně silnice použité pro parkování. Případně 
upravená plocha pro sáňkování na jih od centra závodu. Viz. plánek níže. 

Občerstvení: Po oba dny po dojezdu do cíle čaj. Bufet s omezeným sortimentem v centru (párek v 
rohlíku, sušenky, nápoje).  
Možno využít případně restaurační zařízení v obcích Jestřabí (Krakonošova hospoda), 
Křížlice (Pod Javorem), Vítkovice nebo Rezek. Pro návrat na parkování dodržujte 
jednosměrný provoz! 

Protesty: Dle Pravidel OB. Výše vkladu 400 Kč. Protesty proti startovním listinám či konečným 
výsledkům zasílejte na skstudenec@seznam.cz. 

Informace: Na webu závodu: http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/lob2023/, Petr Junek ml. 
tel: 606 224 721, Petr Junek st. 603 734 818. 

Ubytování: Objednané ubytování je k dispozici v sokolovně ve Studenci. Správce ubytovny a 
pořadatel budou k dispozici v pátek 10.února 2023 od 18 hodin. Ubytování z pátka na 
sobotu v tělocvičně si mohou některé věci nechat uzamčeně v tělocvičně v určeném 
prostoru (v sobotu zde probíhá volejbalové utkání, je třeba opustit prostor ubytování do 
8.30 hodin).  Vydávání večeří od 18.30 do 19.00 proti lístku (bude na prezentaci). 
Pro ubytované pouze ze soboty na neděli bude správce ubytovny a pořadatel k 
dispozici od 17.30 hodin. Vzhledem k tomu, že provozovatel ubytovny pronajal 
samostatný byt od původního termínu ukrajinské rodině, bude část ubytovaných ze 
soboty na neděli ubytovaná v místním penzionu za stejných cenových podmínek 
(nejvhodnější pro všechny závodníky LPU).     

http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/lob2023/
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Převlékání, šatny: Pod širým nebem v prostoru centra závodu nebo ve vlastních vozidlech závodníků. 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Školka: Nebude zřízena. 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel LOB, Soutěžního řádu závodů sekce LOB a 
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce LOB pro rok 2022 ČSOS. 

Výsledky: Online na https://liveresultat.orientering.se/ a celkové v IS ORIS 
(http://oris.orientacnisporty.cz). 

Vyhlášení vítězů: Štafety a sprint – v sobotu po ukončení závodu v 16.00 (ve štafetách první tři štafety, v 
Českém poháru ve sprintu první tři v žákovských kategoriích, DH17, DH20, DH21E a
vítězové v ostatních kategoriích) 
MCŘ kl     asická trať – v neděli po ukončení závodu (první tři v kategorii) 
Kategorie P,T a MIX nebudou vyhlašovány.  

Funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Junek st. 
Stavba tratí: Petr Junek ml. 
Hlavní rozhodčí: Vik Martin 

Jury: Škoda Přemek (VLI), Zakouřil Václav (VSP), Mareček Petr (OSN) 

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na závod účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů 
a v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány fotografie a video 

sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě a pro propagaci klubu. V případě, 

že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

https://liveresultat.orientering.se/
http://oris.orientacnisporty.cz/
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Mistrovství České republiky štafet pro rok 2023 

Kategorie: Mistrovství ČR: D18, D21, H18, H21 
Veteraniáda ČR: D105, D135, D165, D180, H105, H135, H165, H180 
Veřejný závod: D14, H14, MIX (1. a 3.úsek náročnost D18, 2. úsek D14) 

Start: hromadný start ve vlnách, start 00 = 10:00 hod. 
10:00 – H21, D21  
10:05 – D18, D105, D135, D165, D180, P  
10:10 – H18, H105, H135, H165, H180  
10:15 – D14, H14 

Vzdálenost: Centrum – start = 0 m, centrum – cíl = 0 m 

Mapa: Vurmovka, měřítko 1: 10 000, ekv. 5 m, rozměr A4, mapa pro LOB, stav únor 2023, 
mapoval Petr Junek ml., tisk Reklamy Jilemnice 

Parametry tratí: Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu. 

závod Českého poháru, žebříčku A a žebříčku B ve sprintu 

Kategorie: Český pohár: D21E, H21E 
Žebříček A: D14A, D17A, D20A, D21A, H14A, H17A, H20A, H21A 
Žebříček B: D35B, D45B, D55B, D65B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B 
Veřejný závod: D12, H12, P, T 

Start: Intervalový start, start 00 = 14:00 hod. 

Vzdálenost: Centrum – start = 650 m, centrum – cíl = 650 m, start a cíl jsou na stejném místě 

Mapa: Korejto, měřítko 1: 5 000, ekv. 5 m, rozměr A4, mapa pro LOB, stav únor 2023, 
mapoval Petr Junek ml., tisk Reklamy Jilemnice 

Parametry tratí: Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu. 

Mistrovství České republiky na klasické trati pro rok 2023 

Kategorie: Mistrovství ČR: D17, D20, H17, H20 
Český pohár: D21 (E), H21 (E) 
Veteraniáda ČR: D35B, D45B, D55B, D65B, H35B, H45B, H55B, H65B, H75B 
Žebříček A: D14A, H14A, D21 (A), H21 (A) 
Veřejný závod: D12, H12, (na žádost ČT budou mít startovní čísla, odběr na startu dle startovky) P,T 

Start: Intervalový start, start 00 = 10:00 hod. 

Vzdálenost: Centrum – start = 0 m, centrum – cíl = 0 m 

Mapa: Kobyla, měřítko 1: 15 000, ekv. 5 m, rozměr A4, mapa pro LOB, stav únor 2023, 
mapoval Petr Junek ml., tisk Reklamy Jilemnice 

Parametry tratí: Budou zveřejněny v centru a na stránce závodu. 
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