
 

POKYNY 
 

Program:  Sobota 11.8. – krátká trať, start 00 = 10:00 
   Sobota 11.8. – krátká trať, start 00 = 16:00 
   Neděle 12.8. – krátká trať, start 00 = 09:30 
 
Upozornění: Milí závodníci, 

s ohledem na tropické počasí Vás upozorňujeme a prosíme: 
 šetřete vodou 
 respektujte přísný zákaz rozdělání ohňů a kouření 
 parkujte jen na místech určených pořadateli 
 pokud máte alergii na hmyz, dostatečně se vybavte léky 

    
A dále: 

 třiďte odpad: žluté pytle (plasty), černé / modré pytle (ostatní) 
 sklo, papíry, krabice atd. prosíme odvezte a zrecyklujte 
 závody se konají v CHKO Český ráj, platí přísný zákaz použití 

bot s hřeby! 
 závodníci startují na vlastní nebezpečí 
 běžet se psem je zakázáno (dle pravidel OB) 

 
Pořádající subjekt: SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC) 
 
Centrum závodu: přírodní amfiteátr u zříceniny hradu Valečov  

GPS: 50.5102222N, 15.0251792E (https://mapy.cz/s/2Vb0M) 
 
Prezentace:  Otevřena v centru závodu v sobotu 11. 8. od 8:00 a vždy 1 hodinu před 

startem E2 a E3.    
Kategorie HDR a P se mohou prezentovat až do 40 minut před 
koncem startu. 
Vzhledem k naplnění kapacity nejsou přihlášky na místě a změny 
v kategoriích možné! Změnit lze pouze číslo čipu nebo jméno a oddíl 
v rámci kategorie. 
Na místě se lze přihlásit jen do kategorií P a HDR. 

 
Parkování:  Příjezd je možný až od soboty! 

Přísný zákaz parkovaní na oficiálním parkovišti pro návštěvníky 
Valečova! 
Parkujte na loukách pod Valečovem (P1) – vzdálenost 100-500 metrů. 
Pokud bude naplněna kapacita (P1), pak na louce severně od obce 
Zásadka (P2) –– vzdálenost 1300 metrů. 

   Bude vybíráno parkovné 50,- Kč / víkend. 
 

https://mapy.cz/s/2Vb0M


 
 Vzdálenosti:  
 
  
  
   Start a cíl u druhé a třetí etapy nejsou u sebe. 
 
Kategorie HDR a P: Přihlášky pouze na místě vždy na danou etapu. Mapu dostanou 

závodníci na prezentaci (prosíme, neukazujte ji ostatním), čas se 
neměří. Start je libovolný, závodníci jsou v podstatě limitování jen 
sebráním fáborků a kontrol pořadatelem (viz časový limit). Popisy 
budou pouze na mapě, mapy nebudou voděodolné. 

 
Mapa:   Valečov, 1:5 000, E=2,5 m, ISOM2017 

Autor mapy: Zdeněk Sokolář a Jan Drbal. Stav červenec 2018. Rozměr 
A4. Mapy budou vodovzdorně upraveny – pretex. 
 
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat, hnědý trojúhelník – 
plošinka, černý křížek – jiný umělý objekt. 
 
V lese je po jarní vichřici dost polomů. V těchto oblastech nejsou 
mapovány nové vývraty. 
 
Dávejte pozor při čtení mapy – tratě se často kříží, kolečka i čísla jsou 
u sebe a na černé barvě, která díky skalám dominuje na mapě, je tisk 
trati hůř čitelný. 

 
Terén: Pro všechny etapy středně kopcovitý s velice prudkými pasážemi a 

skalními průchody, většinou dobře průběžný. V celém prostoru se 
nachází řada pískovcových útvarů od malých kamenů, přes velké skály 
až po skalní města a skalní labyrinty. 

 
Zakázané prostory:  Vstup do prostoru závodu je možný až po E1, pouze po turistických 

značkách a bez mapy pro orientační běh. 
V E1 budou na jedné pasece ohraničeny nově vysázené stromky – 
prosíme, nešlapejte na ně. V mapě to nebude vyznačeno. 

 
Popisy kontrol: V centru závodu na různě barevném papíře: 

E1 modrá, E2 růžová, E3 bílá.  
 
Systém ražení: SPORTident – možnost zapůjčení SI čipu za 50,- Kč na etapu.  
   Při ztrátě bude účtováno 800,- Kč. 
   V případě poruchy razte do „R“ políček na mapě.  
    
Start:   Časy 00 a vzdálenosti viz výše. 

Na startu není WC. Závody probíhají v CHKO, použijte WC 
v centru. 
Závodník je na startu povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip. 

 
Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si 

bezprostředně po doběhu vyčíst čip v centru (i pokud nedokončí 
závod).  
Mapy se neodevzdávají – dodržujte Fair-play a neukazujte mapy 
ostatním. 

 

 E1 E2 E3 

centrum – start 0m 400m 400m 

centrum – cíl 0m 400m 400m 



Časový limit: 90 minut pro všechny etapy.  
V případě překročení časového limitu nebudete diskvalifikováni, ale 
hrozí, že už budou sebrány kontroly (a to pak diskvalifikováni 
budete...).   

 
Občerstvení:   Po doběhu voda v cíli. 

V centru je pro Vás nachystáno bohaté občerstvení – viz web závodu. 
 
WC:    Mobilní toalety v centru závodu. 
 
Mytí:   Provizorní studené sprchy a studená voda do lavorů. Šetřete vodou! 
 
Zdravotní služba: V centru základní ošetření.  
 
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru; konečné oficiální 

výsledky na www stránkách http://oris.orientacnisporty.cz 
 
Vyhlášení   V neděli po skončení poslední etapy, cca v 13:00 hod. – bude  
výsledků: upřesněno rozhlasem; vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě. 

Kategorie P a HDR vyhlašovány nebudou. Celkové pořadí je dáno 
součtem časů ve všech etapách. 

  
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu 

podle Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 na sjc@post.cz. 
 

Jury: Ctibor Sysel (PGP), Petr Bašus (SCP), Matouš Karvánek (BOR) 
 
Školka: Bude zajištěna, do školky „odkládejte“ děti pouze na nezbytně nutnou 

dobu a vybavte je dostatečným množstvím pití a jídla. 
 
Funkcionáři:   

 ředitel závodu: Petr Špicar 
 E1 – stavitel tratí: Radek Ticháček, hlavní rozhodčí: Miroslav Kovář 
 E2 – stavitel tratí: Michal Drobník, hlavní rozhodčí: Jan Mrázek 
 E3 – stavitelka tratí: Lenka Kazdová, hlavní rozhodčí: Ivana Bochenková 

    

 

http://oris.orientacnisporty.cz/


 

 
 


