
Český svaz orientačních sportů 
TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu 

 
sobota 13. 9. 2014 

6. závod Českého poháru štafet 2014,  
6. závod České ligy klubů 2014 a veřejný závod štafet 

 
P O K Y N Y 

 
Pořádající  orgán: 
  Český svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekt: 

TJ Slavia Hradec Králové, oddíl orientačního běhu  
Centrum:   Šárovcova Lhota – Libín (okres Jičín), GPS: 50°23'49.560"N 15°33'25.200"E 
  Mapy.cz 
Příjezd a parkování: 
 Osobní auta na louce v centru závodu. Bude vybíráno parkovné 20Kč.  
 Autobusy nejprve vyloží závodníky na určeném místě na silnici z Ostroměře do Šárovcovy 

Lhoty. Závodníci půjdou pěšky do centra závodu po zelené turistické značce (směr Libín, 
vzdálenost 1,3km, převýšení 80m, doba chůze cca 20min.).  
Autobusy poté přejedou na parkoviště do Šárovcovy Lhoty (bude značeno šipkami) a odtud se 
dle pokynů pořadatele přemístí do centra závodů, kde budou čekat na závodníky (za příznivých 
klimatických podmínek, tj. pokud nebude silně pršet!). Prosíme upozorněte řidiče, aby 
neodcházeli od autobusů a byli okolo 11h připraveni přejet na shromaždiště (za doprovodu 
pořadatele). Dodržujte jednosměrný příjezd autobusů směrem od Ostroměře do Šárovcovy 
Lhoty.  Ranní příjezd autobusů na shromaždiště není možný z důvodu plynulého odbavení 
osobních aut a omezeného prostoru pro otáčení autobusů. Děkujeme za pochopení. 

 Upozornění: Na cestě ze Šárovcovy Lhoty do Libína je železniční přejezd. Pokud by byly 
závory dole déle, než je obvyklé (až 20min.), budete pořadatelem přesměrováni na objízdnou 
trasu po zpevněné cestě nad nádražím (týká se příjezdu před 8h a po 10h). 

Vzdálenosti: Parkoviště os. aut – centrum: do 200 m 
 Výstupní místo z autobusů – centrum: 1 300m, převýšení 80m (doba chůze cca 20min.) 

Centrum = start = cíl 
Prezentace: V sobotu 13. 9. 2014 od 8:00 do 9:15 hod. v centru závodu. 
Soupisky: Vyplňte v přihláškovém systému ORIS nejpozději do pátku 12. 9. 2014 do 20:00 hod. Jen 

výjimečně lze opravit soupisky při prezentaci do 9:15 hod. 
Start 00: 10:00 (ve vlnách podle jednotlivých kategorií – viz tabulka) 
Funkcionáři: ředitel:   Karel Toužil  
  hlavní rozhodčí: Martina Hepnerová, R1 
  stavitel tratí: David Hepner, R2 
Jury:  bude zveřejněna v centru závodu  
Předpokládané časy vítězů: Dle Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2014 (D18, D21, H18, H21) 

a soutěžního řádu soutěží sekce OB (ostatní). DH12 75 minut. 
Kategorie: Tříčlenné štafety: DH12, D14, D18, D21, D105, D135, H14, H18, H21, H105, H135, H165, 

MIX. 
Kategorie D165 byla z důvodu malého zájmu zrušena, jedna přihlášená štafeta byla přeřazena 
do D135. Smíšené (neklubové) štafety mohou startovat ve všech kategoriích, budou však 
hodnoceny mimo soutěž. Toto neplatí pro žákovské kategorie, kde startují a jsou hodnoceny 
jak štafety klubové, tak štafety oblastních výběrů. Kategorie MIX není omezena věkem ani 
klubovou příslušností. 
Parametry tratí jsou uvedeny v tabulce.  

Mapa: Hořický Chlum, M 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2014, ISOM 2000, v mapníku, autoři Jan 
Langr, Jan Netuka, Zdeněk Sokolář. Předchozí mapa Hořický Chlum z roku 1990 je 
zveřejněna na stránce závodu. 
Mapy musí závodníci odhodit v doběhovém koridoru. Vydávány budou po vyhlášení vítězů. 

Terén: Zalesněný hřbet 300 - 450 m n.m., porostově pestrý, se střední sítí komunikací, pozůstatky 
těžebních činností, ve svazích hodně erozních tvarů, někde kameny. V oblasti kolem 



shromaždiště jsou rozsáhlé hustníky. 
Závodní oblast: Všechny lesní prostory kolem centra závodu. Závodníci do nich mohou vstupovat pouze v 

časovém intervalu mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5). 
Bezprostřední okolí divácké a poslední kontroly je nepřístupné. 

Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své 
kategorie. Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj 
čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 150 m. 
Závodník dobíhající od poslední kontroly na předávku odhodí na označeném místě mapu, orazí 
cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku a vyčte si svůj čip. Závodníci 
dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip. 
Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu s označením shodným 
se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety a číslem úseku). 
Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace. 
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. 
Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci 
posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové 
jednotky. 

 Upozornění: Žákovské kategorie DH12, D14, H14 nemají diváckou kontrolu a ze sběrky běží 
rovnou do cíle. Závodníkům doporučujeme čekat v blízkosti předávky, odkud je dobrý výhled 
na sběrku. 

 Závodníky všech kategorií upozorňujeme na časté křížení tratí a blízko sebe umístěné 
kontroly. 

 Cílový koridor se větví na doběh 1. a 2. úseků a na doběh 3. úseků. 
 Ukázka předávky proběhne v 9:40.   
Systém ražení: Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 

Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován 
poplatek 700 Kč.  
Frekventované kontroly budou osazeny dvěma SI jednotkami (především rozběhové a některé 
uzlové kontroly). V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto případě povinen 
použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení bude 
akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka. 

Startovní čísla: Budou vydány na prezentaci. 
Zdravotní služba: První pomoc v cíli. 
Mytí:  U parkoviště bude k dispozici voda z cisterny hasičů a lavory.  
WC:  TOI-TOI u parkoviště. 
Odpadky:  Prosíme Vás o třídění odpadu. Plasty vhazujte do zvláštních označených pytlů. 
Občerstvení: Šťáva v cíli, ostatní nápoje a potraviny v bufetu „Klokan“ na shromaždišti (buchty, párky, 

klobásy, polévka, …). 
Informace:    Stránky závodu 
  Karel Toužil (ředitel závodu)  - mobil: 602 125 741, email: touzil@centrum.cz 
Protesty: Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním 

výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu hlavního rozhodčího: Martina Hepnerová, 
Střelecká 804, 500 02 Hradec Králové. 

Výsledky: Průběžné v centru závodu, konečné na stránce závodu. Firma Racom zajišťuje přenos 
mezičasů z lesa. V průběhu závodu budou pro závodníky dostupné on-line mezičasy lokálně 
přes wi-fi Racom-SPLITS na adrese http://splits.racom.eu . 

Vyhlášení vítězů: Ve 13:15. Vyhlášeny budou první tři místa ve všech kategoriích kromě MIX. 
Časový limit: 240 minut. 
Uzavření cíle: 14:15 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce OB 
  a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2014. 
Upozornění: - Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 - V centru je možno postavit klubové stany ve vymezeném prostoru. 

- Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je možno 
pouze se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího. 

 
Přílohy: Tabulka startů a směrných časů jednotlivých kategorií, parametry tratí, plánek centra závodu, 

mapka parkování. 
 
Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé! 



 

Český pohár štafet 13. 9. 2014 - parametry tratí  

      
kategorie start směrný čas    

DH12 10:05 75    
D14 10:20 80    
D18 10:10 105    
D21 10:10 105    
D105 10:15 120    
D135 10:15 105    
H14 10:15 90    
H18 10:05 105    
H21 10:00 120    
H105 10:00 120    
H135 10:05 105    
H165 10:20 105    
H180 10:10 105    
MIX 10:20 105    

      
DH12 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 

1. 2,7 70 9 ne 0,2 
2. 2,7 70 9 ne 0,2 
3. 2,7 70 9 ne 0,2 

celkem 8,1   
      

D14 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 2,7 90 10 ne 0,2 
2. 2,7 90 10 ne 0,2 
3. 2,7 90 10 ne 0,2 

celkem 8,1   
      

D18 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 4,9 140 16 ano 0,6 
2. 4,9 140 16 ano 0,6 
3. 4,9 140 16 ano 0,6 

celkem 14,7   
      

D21 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 5,5 220 20 ano 0,6 
2. 5,5 220 20 ano 0,6 
3. 5,5 220 20 ano 0,6 

celkem 16,5   
 
      



D105 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 4,4 150 16 ne 0,9 
2. 4,2 150 15 ne 0,6 
3. 4,4 150 16 ne 0,9 

celkem 13   
      

D135 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 4 140 15 ne 0,6 
2. 3,5 140 14 ne 0,6 
3. 4,1 140 15 ne 0,6 

celkem 11,6   
      

H14 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 3,3 100 13 ne 0,2 
2. 3,3 100 13 ne 0,2 
3. 3,3 100 13 ne 0,2 

celkem 9,9   
      

H18 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 6,1 230 22 ano 0,6 
2. 6,1 230 22 ano 0,6 
3. 6,1 230 22 ano 0,6 

celkem 18,3   
      

H21 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 6,8 270 25 ano 1 
2. 6,8 270 25 ano 1 
3. 6,8 270 25 ano 1 

celkem 20,4   
      

H105 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 5,8 220 20 ne 0,9 
2. 5,3 220 18 ne 0,6 
3. 5,8 220 20 ne 0,9 

celkem 16,9   
      

H135 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 4,9 170 19 ne 0,6 
2. 4 170 15 ne 0,6 
3. 4,9 170 19 ne 0,6 

celkem 13,8   
 
 
 
      



H165 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 4 140 15 ne 0,6 
2. 3,5 140 14 ne 0,6 
3. 4 140 15 ne 0,6 

celkem 11,5   
      

H180 délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 3,8 140 13 ne 0,6 
2. 3,3 140 12 ne 0,6 
3. 3,8 140 13 ne 0,6 

celkem 10,9   
      

MIX délka (km) převýšení počet kontrol radio divácká -> cíl (km) 
1. 4,4 150 16 ne 0,9 
2. 4,2 150 15 ne 0,6 
3. 4,4 150 16 ne 0,9 

celkem 13   
 



 

 
 
 
 

 


