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Pokyny 
 

3. kolo HITEC Českého poháru štafet, 3. kolo HITEC České ligy klubů, veřejný závod, Oblastní 

mistrovství štafet 2011 oblasti Vysočina, Východočeské oblasti a Ještědské oblasti 

Zdislav, Luže, 21. května 2011 

 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů  

Pořádající subjekt Oddíl OB SK Chrast 

Datum   Sobota, 21.5.2011 

Centrum Louka za obcí Zdislav (1 km JV od Luže),  

Loc: 49°52'52.419"N, 16°2'10.444"E – doporučujeme oddílové stany !! 

Příjezd Bude vyznačen příjezd z Luže a dále z obce Bílý Kůň a Doly. 

Parkování auta – v centru závodu na louce (parkovné 20,- Kč), autobusy – vyloží 

závodníky v místě shromaždiště a odjedou parkovat na pořadatelem 

určené místo – Luže, náměstí (parkovné neplatí). Dbejte důsledně  

pokynů pořadatelů!!! 

Prezentace V sobotu v centru závodu: 8:30 – 9:45 

Odevzdávání soupisek Soupisky včetně čísel SI čipů musí být odevzdány do pátka 20.5.2010 

do 20 hodin. Preferujeme vyplněním v přihlašovacím systému OB Haná 

nebo zaslat mailem na adresu prihlasky@obchrast.com (předmět zprávy 

„Soupisky ČPŠ – XXX, kde XXX je zkratka oddílu). Nezbytné změny je 

možné odevzdat v papírové podobě u prezentace. 

Kategorie Český pohár štafet: D18, D21, H18, H21 

Veřejný závod: DH12, D14, H14, D105, D135, H105, H135, H165, 

H180, MIX 

Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií DH105, DH135, DH165, H180 

znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech členů 

štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let. V závodě Českého 

poháru štafet budou vyhlášeny jenom oddílové (klubové štafety). 

Smíšené neklubové štafety mohou však startovat ve všech kategoriích. 

Kategorie D165 byla zrušena, nikdo se do této kategorie nepřihlásil. 

Startovní čísla Startovní čísla obdrží závodníci v obálce po odprezentování pro celý 

oddíl. Štafety, které v neděli neběží, po ukončení závodu  startovní 

čísla vrátí, ostatní si je nechávají na nedělní závod pořádaný oddílem 

LPU!!! 

Start 00 = 10:30 hod, ve vlnách 

Startovní vlny 

         

 

    

 

 

Průběh závodu a způsob předávky  Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, 

kam jsou povinni dostavit se 4 minuty před startem své kategorie. 

Závodníci prvních úseků si při vstupu do tohoto prostoru vynulují a 
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zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat povinný úsek na 

začátek orientace (320 m).  

Všichni závodníci probíhají povinným úsekem z kontroly číslo 128 na 

kontrolu 150 (označen červenými fáborky). Obě kontroly včetně 

povinného úseku mezi nimi jsou divácké. Po oražení kontroly 150 

pokračují závodníci do závěrečné části tratě (cca 2 - 6 minut – podle 

kategorie). Po naražení sběrné kontroly běží koridorem, kde nejprve 

odhazují mapu. Závodníci na 1. a 2. úseku běží v pravém koridoru, 

nejprve orazí cílovou jednotku a poté předávají dotekem štafetu. 

Odbíhající závodník na 2. a 3. úseku si samoobslužně odebírá mapu ve 

vyznačeném prostoru. Dobíhající závodník 3. úseku běží do cíle v levém 

koridoru a razí cílovou kontrolu. O pořadí štafety rozhoduje průběh 

cílovou čárou (cílový rozhodčí), závodníci jsou pak povinni orazit 

cílovou jednotku v pořadí, v jakém přiběhli. Ukázka předávky bude 

provedena v 10:15 hod. 

Cíl                  rozhoduje pořadí na cílové čáře 

Mapa BUKOVINA 2011 - 1:15 000, E = 5 m, stav duben 2011, autoři: Martin 

Kratochvíl, Petr Mareček. Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Tratě    

 

Terén Z větší části rovinatý, dobře průběžný terén, v SV části mírně svažitý, 

několik údolíček, Z část hluboké údolí s potokem, řada porostových 

detailů. Prostor se nachází v nadmořské výšce 320 – 400 m. 

Popisy kontrol pouze na mapách 

Systém ražení  Elektronický systém Sportident. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě 

použit dvakrát. 

 Frekventované kontroly budou osazeny 2 stojany a 2 SI jednotkami. 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 

Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol Divácká kontrola -> cíl Start

H14 4,4 - 4,5 105 12 3 - 5 min 15

H18 6,2 - 6,3 145 14 4 - 6 min 05

H21 8,4 - 8,5 155 17 4 - 6 min 10

H105 6,4 135 14 3 - 5 min 20

H135 5,1 110 12 2 - 3 min 15

H165 3,9 125 12 4 - 6 min 05

H180 3,0 135 12 2 - 3 min 15

D14 3,2 100 10 4 - 6 min 05

D18 5,2 115 13 3 - 5 min 20

D21 5,8 - 6,0 135 14 4 - 6 min 00

D105 5,1 115 12 2 - 4 min 15

D135 3,7 110 10 3 - 5 min 15

DH12 2,3 95 8 3 - 4 min 20

MIX 3,1 - 3,2 120 9 2 - 3 min 05
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kontrolou nebude funkční ani jedna SI jednotka. Cíl se razí za cílovou 

čárou.  

Předpokládané časy Podle SŘ soutěží ČSOS v OB. 

Časový limit štafety 240 minut pro všechny kategorie 

Vyhlášení vítězů Předpokládá se v 14:00 hod ve všech vypsaných kategoriích s výjimkou 

kategorie MIX. Vyhlášení závodníci obdrží drobné věcné ceny a 

diplomy  

Výsledky Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální 

výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na internetu na stránce 

pořadatele: http://www.obchrast.com/2011/cps.html Zúčastněným 

oddílům budou zaslány v elektronické podobě na e-mailové adresy 

uvedené v přihlášce nebo v adresáři ČSOS. V tištěné formě budou 

zaslány pouze oddílům, které si je objednaly v přihlášce za cenu 30.-Kč.  

Občerstvení V cíli závodu. V centru bude stánek s jídlem a pitím.  

Šatny Vlastní stany na louce shromaždiště na vyhrazeném místě. 

WC  V centru - mobilní záchody TOI-TOI. Přísný zákaz znečišťování 

okolí!! 

Mytí U nedalekého potoka, k dispozici umyvadla (zákaz použití saponátů) 

Zdravotnická služba První pomoc je zajištěna v cíli 

Protesty  U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.  

Jury Členové jury budou určeni bezprostředně před závodem – bude 

zveřejněno vyvěšením na informační tabuli a vyhlášeno. 

Vzdálenosti Parkoviště - centrum závodu 0 - 200 m 

Centrum - cíl 0 m 

Funkcionáři Ředitel závodu: Jaroslav Matras 

Hlavní rozhodčí: Michla Kuban, R2 

Stavba tratí: Petr Mareček, R2 

Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOB a 

Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB 2011. 

Zvláštní mapové značky 

 Zelené kolečko – výrazný strom 

  Hnědý křížek - plošinka 

 Zelený křížek - vývrat 

 Černý křížek – triangulační tyč, včelín 

Upozornění Políčka pro opravná ražení (R) jsou dotištěna z druhé strany mapy. 

 Veškerý les v okolí louky, na níž je umístěno shromaždiště je pro 

závodníky zakázaným prostorem!!! Zákaz vstupu na nově osázené 

lesní plochy. Zákaz vstupu na sběrnou a diváckou kontrolu, zůstávejte 

pouze ve vyhrazeném prostoru. Prosíme všechny účastníky závodu o 

důsledné udržování pořádku v celém prostoru centra závodu.  

Poděkování Děkujeme městu Chrast a zemědělskému družstvu Luže za podporu při 

pořádání závodu. Dále děkujeme městu Luže, majitelům lesa a 

přilehlých pozemků za bezproblémové jednání o vstup na jejich parcely. 

Pochopitelně děkujeme všem sponzorům a partnerům, kteří byli 

nápomocni při uspořádání závodu. 

Pořadatelé přejí závodníkům pěkný sportovní zážitek! 

http://www.obchrast.com/2011/cps.html
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Plánek shromaždiště, organizace předávky 
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správný obchůdek 
pro správné cyklisty 

 

Partneři ČSOS, partneři závodu 


