
Pokyny 
 

4. kolo �eského poháru štafet, 4. kolo �eské ligy klub�, ve�ejný závod 
Oblastní mistrovství štafet 2008 oblasti Vyso�ina 

Smr�ek, 25. kv�tna 2008 
 

Po�ádající orgán �eský svaz orienta�ního b�hu  
Po�ádající subjekt Oddíl OB SK Chrast 
Datum   Ned�le 25.5.2008 
Centrum Louka mezi obcemi Smr�ek a Studená Voda (10 km JV od Chrudimi) – 

bude zna�eno – doporu�ujeme oddílové stany !! 
P�íjezd Bude vyzna�en p�íjezd na silnici z Chrudimi do Chrasti a dále 

bezprost�edn� p�ed odbo�kou na p�íjezdu od Hlinska, Skut�e nebo 
Mi�etic. 

Parkování auta – v centru závodu na louce (parkovné 10,- K�), autobusy – vyloží 
závodníky v míst� shromaždišt� a odjedou parkovat na po�adatelem 
ur�ené místo - obec Smr�ek (parkovné neplatí). Dbejte d�sledn�  
pokyn� po�adatel�!!! 

Prezentace V sobotu dopoledne v centru závodu LPU-štafety: 9:00 - 10:30 hod 
V sobotu odpoledne v centru závodu LPU-sprint: 15:00 - 16:00 hod 
V ned�li v centru závodu: 8:00 – 8:45 (pouze výjime�né zm�ny v 
soupiskách) 

Odevzdávání soupisek  Soupisky v�etn� �ísel SI �ip� musí být odevzdány do soboty 
24 5.2008 do 20 hodin. Preferujeme vypln�ním v p�ihlašovacím 
systému OB Haná nebo zaslat mailem na adresu 
tomas.matras(zaviná�)seznam.cz . Možno též odevzdat v papírové 
podob� u prezentace nejlépe v sobotu (nejpozd�ji však do ned�le 8:45) – 
po tomto �ase již nebudou p�ijímány žádné soupisky !!!! 

Kategorie �eský pohár štafet: H18, H21, D18, D21 
 Ve�ejný závod: H14, D14, H105, H140, H165, D105, D140 

Štafety b�ží jako t�í�lenné. U kategorií D, H 105, D, H140, H165 
znamená �íslo v ozna�ení kategorie minimální sou�et v�ku všech �len� 
štafety, podmínkou startu je minimální v�r 35 let. 

Startovní �ísla Startovní �ísla z�stávají závodník�m po sobotním závod� �eského 
poháru štafet (LPU) stejná – ponechávají si je, závodníci si sami ru�í za 
p�ípadnou ztrátu a za využití správného �ísla, po skon�ení závodu budou 
vybírána v cíli (štafety, které pob�ží pouze v ned�li obdrží startovní �ísla 
na prezentaci v ned�li) 

Start 00 = 9:30 hod, ve vlnách 
Startovní vlny            00 – H21 
                                    05 – D21, D105 
                                    10 – D18, H105 
   15 – H18, H140, H165  
   20 – D14, H 14, D140 

Pr�b�h závodu a zp�sob p�edávky  Závodníci 1. úsek� startují z vymezeného prostoru, 
kam jsou povinni dostavit se 4 minuty p�ed startem své kategorie. 
Závodníci prvních úsek� si p�i vstupu do tohoto prostoru vynulují a 



zkontrolují sv�j �ip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na 
za�átek orientace (200 m). 
 Všichni závodníci probíhají povinným úsekem z kontroly �íslo 198 na 
kontrolu 199 (ozna�en �ervenými fáborky). Kontrola 199 je divácká a je 
umíst�na na louce u sloupu el.vedení, po jejím oražení pokra�ují 
závodníci do záv�re�né �ásti trat� (cca 3 - 10 minut – podle kategorie). 
Po naražení sb�rné kontroly b�ží koridorem, kde nejprve odhazují mapu. 
Závodníci na 1. a 2. úseku b�ží v pravém koridoru, nejprve orazí cílovou 
jednotku a poté p�edávají dotekem štafetu. Odbíhající závodník na 2. a 3. 
úseku si samoobslužn� odebírá mapu ve vyzna�eném prostoru. 
Dobíhající závodník 3. úseku b�ží do cíle v levém koridoru a razí cílovou 
kontrolu. O po�adí štafety rozhoduje pr�b�h cílovou �árou (cílový 
rozhod�í), závodníci jsou pak povinni orazit cílovou jednotku v po�adí, 
v jakém p�ib�hli. Ukázka p�edávky bude provedena v 9:15 hod. 

Cíl                  rozhoduje po�adí na cílové �á�e 
Mapa VELKÁ STRAKA - 1:15 000, E = 5 m, stav duben 2008, autor: Petr 

Mare�ek. Mapy budou vodovzdorn� upraveny. 
Trat� 
Kategorie Délka P�evýšení Po�et kontrol Divácká kontrola -> cíl Start

H14 4,1 - 4,5 85 13 5 - 10 min 20

H18 6,0  -6,5 100 20 4 - 8 min 15

H21 8,3 - 8,9 125 25 5 - 10 min 0

H105 6,3 - 6,6 100 22 4 - 7 min 10

H140 4,0 - 4,3 70 12 3 - 5 mim 15

H165 3,4 - 3,6 55 13 3 - 5 mim 15

D14 3,8 - 4,0 70 12 5 - 10 min 20

D18 5,0 - 5,5 90 16 5 - 10 min 10

D21 6,2 - 6,7 90 19 4 - 7 min 5

D105 4,4 - 4,7 80 16 3 - 5 mim 5

D140 3,4 - 3,6 60 12 3 - 5 mim 20  
 
Terén Dob�e pr�b�žný, mírn� zvln�ný terén, hust�jší sí� komunikací, místy 

kameny a skalky, prostorové detaily, zajímavé terénní tvary a hustníky. 
Prostor se nachází v nadmo�ské výšce 310 – 390 m. 

Popisy kontrol pouze na mapách 
Systém ražení  Elektronický systém Sportident. Jeden SI �ip nesmí být v jednom závod� 

použit dvakrát. 
   !!!D�ležité upozorn�ní: p�i závod� nebude možné použít SI �ipy �ady 

8 a 9!!!  
 Frekventované kontroly budou osazeny 2 stojany a 2 SI jednotkami 

(p�edevším rozb�hové a n�které uzlové kontroly). V p�ípad� poruchy 
jedné SI jednotky je závodník v tomto p�ípad� povinen použít druhou SI 
jednotku. Použití polí�ek R1 až R3 na map� pro mechanické ražení bude 
akceptováno v p�ípad�, že v dob� pr�chodu kontrolou nebude funk�ní 
ani jedna SI jednotka. Cíl se razí za cílovou �árou.  

P�edpokládané �asy Podle S� sout�ží �SOB v OB. 
�asový limit štafety 240 minut pro všechny kategorie 
Vyhlášení vít�z� P�edpokládá se v 13:00 hod, vyhlášení závodníci obdrží drobné v�cné 

ceny a diplomy (po vyhlášení 4. kola �eského poháru štafet, �eské ligy 



klub� bude vyhlášené „Oblastní mistrovství štafet 2008 oblasti 
Vyso�ina“. 

Výsledky Pr�b�žné výsledky budou vyv�šovány v centru. Kone�né oficiální 
výsledky i s mezi�asy budou zve�ejn�ny na internetu na stránce 
po�adatele:http://www.obchrast.com/2008/cps.html Zú�astn�ným 
oddíl�m budou zaslány v elektronické podob� na e-mailové adresy 
uvedené v p�ihlášce nebo v adresá�i �SOB 2008. V tišt�né form� budou 
zaslány pouze oddíl�m, které si je objednaly v p�ihlášce za cenu 30.-K�.  

Ob�erstvení V cíli závodu. V centru bude stánek s jídlem a pitím.  
Šatny Vlastní stany na louce shromaždišt� na vyhrazeném míst�. 
WC  V centru - mobilní záchody TOI-TOI. P�ísný zákaz zne�iš�ování 

okolí!! 
Mytí U p�istavené požární cisterny (zákaz použití saponát�) 
Zdravotnická služba První pomoc je zajišt�na v cíli 
Protesty  U hlavního rozhod�ího s vkladem 200 K�.  
Jury �lenové jury budou ur�eni bezprost�edn� p�ed závodem – bude 

zve�ejn�no vyv�šením na informa�ní tabuli a vyhlášeno. 
Vzdálenosti Parkovišt� - centrum závodu 0 - 200 m 

Centrum - cíl 0 m 
Funkcioná�i �editel závodu: Jaroslav Matras 

Hlavní rozhod�í: Tomáš Matras, R1 
Stavba tratí: Radan Kamenický, R1 

P�edpis Závodí se podle platných Pravidel OB, Sout�žního �ádu sout�ží �SOB a 
Provád�cích pokyn� k sout�žím �SOB 2008. 

Ubytování ze soboty na ned�li 
 Základní škola U Stadionu v Chrudimi – t�locvi�na. Na základ� 

objednávky v p�ihlášce budou u prezentace p�id�leny ubytovací poukazy 
a plánek místa ubytování. Ubytovací za�ízení budou otev�ena od 17 
hodin (od 17 pro ty, kte�í se neú�astní odpoledního sprintu), v ned�li je 
t�eba ubytovací za�ízení opustit do 8:30 hodin. Udržujte po�ádek a 
klid! 

Upozorn�ní Doporu�ujeme využít prezentace p�ed sobotním závodem LPU ve 
Slati�anech, odevzdání soupisek preferujeme p�edem elektronicky p�es 
p�ihlašovací systém OB Haná nebo emailem (uvedeno výše v pokynech), 
v ned�li vy�izovat jen nejnutn�jší záležitosti. Veškerý les v okolí louky, 
na níž je umíst�no shromaždišt� je pro závodníky zakázaným 
prostorem!!! Zákaz vstupu na nov� osázené lesní plochy. Dbejte 
zvýšené pozornosti p�i p�ebíhání silnice III. t�ídy, platí pro všechny 
kategorie. Zákaz vstupu na sb�rnou a diváckou kontrolu, z�stávejte 
pouze ve vyhrazeném prostoru. Prosíme všechny ú�astníky závodu o 
d�sledné udržování po�ádku v celém prostoru centra závodu.  

Pod�kování D�kujeme m�stu Chrast a zem�d�lskému družstvu za podporu p�i 
po�ádání závodu. Dále d�kujeme majitel�m lesa a p�ilehlých pozemk� za 
bezproblémové jednání o vstup na jejich parcely. Pochopiteln� d�kujeme 
všem sponzor�m a partner�m, kte�í byli nápomocni p�i uspo�ádání 
závodu. 

Po�adatelé p�ejí závodník�m p�kný sportovní zážitek! 
 



 
 


