
 

P O K Y N Y 
 

Protiepidemická opatření:  
Účastníci akce starší 6 let jsou povinni na vyžádání předložit potvrzení o bezinfekčnosti. Toto se dokládá: 

• dokladem o absolvovaném PCR testu max. před 7 dny   

• dokladem o absolvovaném antigenním testu max. před 72 hodinami   

• dokladem o očkování, které bylo ukončeno min. před 14 dny   

• dokladem o prodělání nemoci COVID-19 max. před 180 dny  
 

Centrum závodu: louka u silnice III/32547 mezi obcemi Dolní Olešnice a Mostek 

https://mapy.cz/s/ladugasure (50.5102292N, 15.7096056E) 

 
Parkování: Na louce v centru, v případě naplnění nebo ztíženého příjezdu kvůli dešti budou vy-

užity louky v okolí (viz plánek níže). Parkoviště není hlídané, pořadatel nenese odpo-
vědnost za případné škody. Parkovné 50 Kč/auto na oba dny bude vybíráno při pří-
jezdu. 

 Autobusy spěšně vyloží závodníky na silnici v blízkosti centra a zajedou zaparkovat 
na jedno z dvou míst do Mostku (mapa). Příjezd autobusů je možný pouze od Dolní 
Olešnice! Příjezd do centra pro naložení závodníků pouze od Mostku a odjezd směr 
Dolní Olešnice. 

 
Prezentace: Výdej startovních čísel v sobotu 12:30-14:30, v neděli 9:00-10:00. 

Veškeré platby a zadání soupisek proveďte předem. Potvrzení si můžete stáhnout 
z ORISu. Na místě budeme provádět změny jen výjimečně (např. zranění), každá 
změna bude zpoplatněna 50,- Kč – zadejte vše včas a správně do ORISu! 

 
Soupisky:  Zadávejte v ORISu do pátku 24. 9. 20:00 (sobotní závod) resp. do soboty 25. 9. 20:00 

(nedělní závod). 
 
Vzdálenosti:  Parkoviště auta – centrum: 0-500 m 

Výstup z busu – centrum: 200 m 
Centrum – parkoviště bus: 3 km 
Centrum – start, cíl = 0 m 

 
Mapy: Měřítko 1:10 000, mapovali Ondřej a Jan Prášilovi, stav 09/2021, ISOM2017-2, 

mapy budou vytištěny na voděodolném papíře pretex, rozměr A4. 
Zvláštní mapové značky: Černý křížek – jiný umělý objekt, hnědý trojúhelník – plo-
šina, zelený křížek – vývrat. 
 

Povinné úseky: Závodníci musí absolvovat povinné úseky k mapovému startu, do cíle a v sobotu od 
divácké kontroly. 
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Terén: Smíšený les, mírné i prudké svahy, kamenná pole, hustá síť cest. Kvůli kácení je 
v lese mnoho nových pasek, pokud vznikly v posledních dnech před závodem, nebu-
dou v mapě zakresleny, počítejte s tím. 

 
Zakázané prostory:  Veškerý les kolem centra závodu a lesní silnička vedoucí z centra na východ. 
 Pozor – v prostoru závodu jsou soukromé pozemky (v mapě olivová zelená a fialové 

šrafy), někde jsou velmi blízko postupů, je na ně zákaz vstupu! 
  
Popisy kontrol: Pouze na mapě. 
 
Systém ražení: SPORTident Air+ (bezkontaktní ražení). Na kontaktní ražení bude nastavena pouze 

cílová jednotka pro třetí úseky (tzn. první i druhý úsek razí cíl bezkontaktně!). V pří-
padě doběhu více závodníků posledního úseku najednou razí závodníci cílovou jed-
notku postupně dle doběhu a dle pokynů cílového rozhodčího. 
Možnost zapůjčení SI čipu (verze 5, kontaktní ražení) za 50,- Kč na etapu, při ztrátě 
bude účtováno 1000,- Kč. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. 
V případě poruchy SI jednotky razte kleštěmi kamkoliv do mapy a předložte rozhod-
čímu v cíli.  
Závodník je na startu povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. Zároveň je povinen 
v cíli čip vyčíst, i když závod nedokončí. 

 
Startovní čísla: Budou vydávána na prezentaci vždy pro celý oddíl. Připevňují se na hruď. Závodní-

kům bez startovního čísla nebude umožněno odstartovat. 
 Startovní čísla jsou stejná pro sobotní i nedělní závod. Pokud už v neděli nepoběžíte, 

nezapomeňte je odevzdat. 
 
 Seznam startovních čísel dle kategorií: 
 H21: 1-77 

D21: 101-144 
H18: 301-362 
D18: 371-423 
H14: 451-472 
D14: 481-501 
H12: 521-536 
D12: 551-564 
H135: 601-622 
D135: 651-666 
H165: 721-727 
MIX: 801-829 

 
Start:   Hromadný po vlnách jednotlivých kategorií: 

Sobota: 00=14:45 
Neděle: 00=10:30 
 
00: H21 
05: H18 
10: D21, D135 
15: D18 
20: H135, MIX 
25: H12, H14 
30: D12, D14, H165 
 
Hromadný start zbylých úseků: cca 16:45, bude upřesněno rozhlasem. 
 



Způsob předávky: Závodníci prvních úseků budou vpuštěni do startovního prostoru 3 minuty před 
startem své kategorie. Před vstupem do startovního prostoru si vynulují a zkontro-
lují své čipy. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám. Každý závodník 
je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závodníci startují z vy-
mezeného prostoru, ve kterém stojí před svou mapou. V okamžiku startu si ji berou 
a běží povinným úsekem na mapový start. Po absolvování větší části tratě orazí "di-
váckou" kontrolu (v sobotu neveřejná, ale následuje po ní divácký průběh, v neděli 
veřejná, ale zase závodníci hned zmizí do lesa). Poté je čeká ještě cca 0,2 - 1,3 km 
dlouhá závěrečná část tratě (viz parametry tratí). Po oražení sběrné kontroly odha-
zují na určeném místě mapu a příslušným koridorem dobíhají do cíle, kde razí cílo-
vou jednotku a poté dotykem ruky předávají závod dalšímu úseku. Závodníci na 2. a 
dalším úseku si před vstupem do startovního prostoru taktéž vynulují a zkontrolují 
svůj čip, za což jsou zodpovědní. Závodník na druhém a třetím úseku běží do vý-
dejny map, kde si sám odebere správnou mapu a pokračuje na mapový start. Za od-
běr správné mapy je zodpovědný závodník! 
 

Schéma odběru map: 
1. řada - 2. úsek: (H21) 1...79, (D21) 101...146, (H18) 301...362, (H165) 721...727 
 
2. řada - 3. úsek: (H21) 1...79, (D21) 101...146, (H18) 301...362, (H165) 721...727 
 
3. řada - 2. úsek: (D18) 371...423, (H14) 451...472, (D14) 481...501, (H12) 521...536, (D12) 551...564, (H135) 
601...622, (D135) 651...666, (MIX) 801...829 
 
4. řada - 3. úsek: (D18) 371...423, (H14) 451...472, (D14) 481...501, (H12) 521...536, (D12) 551...564, (H135) 
601...622, (D135) 651...666, (MIX) 801...829 
  

Poslední úsek po odhození mapy dobíhá cílovým koridorem a razí kontaktně cílovou 
jednotku, která je umístěna až několik metrů za cílovou čarou.  
Pro celkový výsledek je rozhodující pořadí na cílové čáře. Po proběhnutí cílovou ča-
rou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cí-
lové jednotky. Na pořadí ražení cílové krabičky bude dohlížet cílový rozhodčí.  
Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip. 

 
GPS: Vybrané štafety v kategoriích H21 a D21 poběží s GPS jednotkou, ta bude k ode-

brání u prezentace. Seznam štafet bude vyvěšen v centru a v ORISu. 
 
Časový limit: 180 minut (sobota), 200 minut (neděle) 
 
WC:  Mobilní toalety v centru. 
 
Mytí: Umyvadla a voda z bazénu. 
 
Zdravotní služba: V centru základní ošetření, vážnější poranění směřujte do nemocnice Trutnov. 
 
Občerstvení:   V cíli voda a šťáva. 
 
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru a na: 

https://liveresultat.orientering.se/ (odkazy taktéž v ORISu) 
Konečné oficiální výsledky na www stránkách závodu a v ORISu. 

 
Vyhlášení   Bezprostředně po skončení závodů.  
výsledků: Vyhlášeny budou štafety na 1. – 3. místě všech kategorií kromě MIX. 
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Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel 
OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 na sjc@post.cz. 
 

Jury: Bude zveřejněna dle soupisek nejpozději v sobotu ráno v centru závodů. 
 
Školka, ubytování: Pořadatel nezajišťuje. 
 
Stravování: Drobný sortiment – koláče, buchty, párky, pivo, limo, káva. 
 Žádné větší stravování nebude k dispozici, počítejte s tím. 
  
Funkcionáři:  

 ředitel závodu: Jan Mrázek 
 stavitelka tratí sobota: Ivana Fujáčková (R2) 
 stavitel tratí neděle: Myro Kovář (R2) 
 hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský (R1) 

   
Informace:  http://scjicin.cz/cps2020/, sjc@post.cz, nouzově 724 767 424 (Jan Mrázek) 

Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se souhla-

sem ředitele závodu. 

Parametry tratí: 

Sobota     
kat. délka (km) přev. (m) p. kontrol pytlík (km) 

D12 2,4 60 11 0,4 

D14 3,6 80 14 0,7 

D18 4,9 120 16-17 1,2 

D21 5,9 130 20 1,2 

D135 4,3 105 16-17 0,9 

H12 3,0 70 13 0,4 

H14 4,2 95 14 0,7 

H18 6,2 145 23-24 1,3 

H21 7,4 165 24 1,3 

H135 5,8 125 20 1,3 

H165 4,9 110 17-18 1,2 

MIX 3,8 85 14 0,9 

     
Neděle     

kat. délka (km) přev. (m) kontrol pytlík (km) 

D12 2,3 60 9 0,2 

D14 2,9 75 11 0,6 

D18 4,3 120 13 0,9 

D21 6,1 180 18 1,2 

D135 3,6/3,4* 80 13/12* 0,7 

H12 2,4 70 9 0,2 

H14 3,0 80 12 0,6 

H18 5,9 180 18 1,2 

H21 7,6 260 24 1,3 

H135 4,8/4,0* 160/140* 16/12* 0,8 

H165 4,2/4,0* 100 14/13* 0,7 

MIX 4,4 150 14 0,7 

 *druhý úsek    
Tyto délky tratí nezahrnují povinný úsek z předávky na mapový start (sobota 250 m, neděle 450 m). 
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Plánek centra: 

 

 


