
 

RUMCAJSOVY MÍLE 2022 – MOSTEK 

P O K Y N Y 

Společná část 
 
Program: E1 pátek 12. 8. 2022 krátká trať start 00 = 15:00 

E2 sobota 13. 8. 2022 klasická trať start 00 = 10:00 
E3 neděle 14. 8. 2022 krátká trať start 00 = 10:00 
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ČSOS. Klasická trať bude pro nejdelší 

kategorie zkrácena proti soutěžnímu řádu (čas vítěze v H21 cca 75 minut) 

Pořádající subjekt: SPORTCENTRUM Jičín, z.s. (SJC) 
 
Centrum závodu: louka mezi obcemi Mostek a Dolní Olešnice (https://mapy.cz/s/kosunuvumo, 

50.5102381N, 15.7095486E) 
 
Příjezd: Pozor při příjezdu do centra závodů – na výjezdu z obce Mostek směrem k centru 

závodů je uzavírka. Jediný možný příjezd je tedy od Dolní Olešnice. Např. pojedete-li 
od Hradce Králové, pak jeďte tudy: https://mapy.cz/s/furudagatu  

 
Dále upozorňujeme ty, kteří budou bydlet v Mostku, aby nejezdili po lesní asfaltce a 
také to objeli přes Dolní Olešnici. Cesta lesem je úzká, rozbitá, budou po ní běhat 
závodníci (je to tedy závodní prostor a důvod k diskvalifikaci) a v neposlední řadě 
hrozí srážka s hasiči. Jeďte, prosíme, okolo: https://mapy.cz/s/macehahope  
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Prezentace: V centru závodu v pátek 12. 8. od 13:00 a vždy 1 hodinu před startem E2 a E3. Na 
prezentaci budeme provádět změny v přihláškách a vydávat objednané kelímky (ty 
budeme vydávat dle objednávek v ORISu, nemusí tedy chodit pouze „vedoucí“ 
klubu). Doklady, startovky, pokyny a další najdete v ORISu a na webu závodu. 

 
Parkování: Na louce v centru závodu. V případě jejího naplnění pak na loukách v okolí dle 

pokynů pořadatelů. Parkoviště ani kemp nejsou hlídané, pořadatel nenese 
odpovědnost za případné škody. 

 Parkovné 100,- Kč na celou akci (bez ohledu na počet dní parkování) bude vybíráno 
při příjezdu. 

 Ubytovaní v kempu budou moct parkovat v blízkosti svých stanů. 
 
EKO friendly OB:  
Prosíme, pomozte nám snížit množství odpadů a nepříznivých dopadů na přírodu na závodech OB: 

 třiďte odpad do jednotlivých košů (plast, papír, sklo, kartony, kovy) 

 šetřete vodou a nepoužívejte běžná mýdla/šampony/prostředky na nádobí ("eko" budou k dispozici) 

 přivezte si svoje kelímky/hrnečky/sklenice na pití/kafe (jinak dostanete nápoje do vratných oproti záloze 
příp. si připlatíte za jednorázový, viz. níže) 

 v cíli E1+E2 nebudou žádné jednorázové kelímky – využijte „mačkací/skládací“ kelímek, který si na závod 
schováte do kapsičky u kalhot a při běhu o něm ani nebudete vědět. V cíli nebo na občerstvovačce v lese 
kelímek vytáhnete, my vám rychle nalijeme pití, vy se napijete, kelímek složíte do kapsy a hotovo. Kelímek 
můžete zakoupit ve sportovních obchodech (Decathlon, Hudy,…) nebo využijte akci podpořenou 
sportovním obchodem Hanibal.cz a kupte si kelímek (navíc s logem Rumcajsových mílí) na prezentaci. Kdo si 
kelímek objednal přes ORIS, obdrží ho na prezentaci. 
 
   
Kelímek pak samozřejmě můžete využít na dalších závodech. Děkujeme, že společně omezíme plastový 
odpad a budeme tak chránit životní prostředí! 

 

Mapy: Mapy a měřítka viz jednotlivé etapy. Mapovali Jan a Ondřej Prášilovi, stav 07/2021 
+ revize (E1, E2) a 07/2022 (E3), ISOM2017-2, mapy budou vytištěny na 
voděodolném papíře pretex. 
 
Zvláštní mapové značky: černý křížek – jiný umělý objekt, hnědý trojúhelník – 
plošina, zelený křížek – vývrat. 
 

Povinné úseky: Závodníci musí absolvovat povinné úseky k mapovému startu a ze sběrné kontroly 
do cíle. 

 
Terén: Členitý s různou průběžností, hustou sítí komunikací, kameny a kamennými poli. Viz 

staré mapy prostoru. V prostoru závodu probíhala v posledním týdnu těžba dřeva. 

Některé nové paseky nemusí být v mapě. Dejte prosím pozor při překonávání 
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nových pasek (pokácené stromy ležící přes sebe). Dětské tratě těmito oblastmi 

nevedou. 

Zakázané prostory:  Veškerý les kolem centra závodu (prostory Bradlo, Stěna a Labský vrch). Vstup do 
prostoru E1 a E2 je možný až po skončení E2. 

  
Popisy kontrol: V centru závodu k samoobslužnému odběru. Nebudou na startu ani na mapě. 

Barva popisů: E1 modrá, E2 růžová, E3 bílá 
 
Systém ražení: SPORTident Air+ (bezkontaktní ražení), lze použít libovolný SI čip pro kontaktní 

ražení. Možnost zapůjčení SI čipu (verze 5, kontaktní ražení) za 50,- Kč na etapu, při 
ztrátě bude účtováno 1000,- Kč. 
V případě poruchy razte v souladu s pravidly kamkoliv do mapy a předložte 
hlavnímu rozhodčímu v cíli.  
Závodník je na startu povinen vynulovat a zkontrolovat svůj čip a vyčíst jej, i když 
závod nedokončí. 

   
Start:   Časy 00 a vzdálenosti viz jednotlivé etapy. 
   Cesta na start bude značena modrobílými fáborky z centra závodu. 

Kategorie HDR a P startují v libovolném čase (na startovní krabičku) od času 00 do 
času posledního startujícího.  
 

Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky.  
Mapy se neodevzdávají – dodržujte fair-play a neukazujte mapy ostatním před 
jejich startem. 
Vyčítání čipů je při každé etapě v centru závodů. 
V cíli E1 a E2 bude podáváno pití pouze do nádob, které si závodníci přinesou. 
Omezujeme odpady, nebudeme používat jednorázové kelímky. Vzhledem k delší 
vzdálenosti na E3 zde tyto kelímky bohužel budou, ale i tak apelujeme na přinesení 
si vlastních. 

 
Časový limit: 90 minut pro E1, 150 minut pro E2, 90 minut pro E3.    
 
WC:  Mobilní toalety v centru závodu. 
 
Mytí: Umyvadla a lavory – nepitná voda v nádržích a bazénu. Vodu nám budou dovážet 

hasiči, prosíme, šetřete vodou (neperte oblečení atd.). Zákaz používání „běžných“ 
mýdel a šamponů! K dispozici bude ekologické mýdlo. 

 
Zdravotní služba: V centru základní ošetření, vážnější poranění směřujte do nemocnice Trutnov. 
 
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 výsledků: V neděli po skončení poslední etapy, cca ve 14:00 – bude upřesněno rozhlasem. 

Vyhlášeni budou nejlepší 3 v každé kategorii (kromě HDR a P) a všichni přítomní 
v kategoriích D/H10N a D/H10. Účastníci HDR dostanou v cíli každé etapy drobnou 
odměnu.  
Celkové pořadí je dáno součtem časů ve všech etapách. 

  
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: Bochenková Martina, Novák Jiří, Pašek František 
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Školka: Bude zajištěna, do školky „odkládejte“ děti pouze na nezbytně nutnou dobu a 
vybavte je dostatečným množstvím pití a jídla. 

 
Ubytování: Na louce v centru závodů bude zřízen nouzový kemp se základními službami (WC, 

mytí, pitná voda). Při příjezdu do kempu obdržíte zápěstní pásku dle objednávek v 
ORISu. Ubytování v kempu si můžete rovnou dokoupit. Cena 200,- Kč/osoba/pobyt, 
děti do 6 let včetně zdarma. 

 
Stravování: Stánkový prodej v centru závodů (pivo, limo, káva, čaj, buchty, koláče, polévka, 

hotová jídla, párek v rohlíku, nakládaný hermelín atd.). 
 Prosíme, přivezte si vlastní nádoby na kafe/pivo/limo/čaj – snažíme se omezit 

odpad. Nápoje budeme vydávat do vratných kelímků (záloha 50,- Kč), pokud 
dojdou, tak podávání nápojů do jednorázových kelímků bude zpoplatněno 5,- 
Kč/kelímek. 

  
Funkcionáři:  

 ředitel závodu: Jan Mrázek 
 E1 – stavitel tratí: David Zlámal, hlavní rozhodčí: Ivana Fujáčková 
 E2 – stavitel tratí: Tomáš Kalenský, hlavní rozhodčí: Petr Jahn 
 E3 – stavitel tratí: Lenka Kazdová, hlavní rozhodčí: Jan Palas 

   
Informace:  http://scjicin.cz/rumcajsovymile 

https://www.facebook.com/rumcajsovymile/ 
sjc@post.cz, nouzově 724 767 424 (Jan Mrázek) 

Propagace závodů zdarma, jakákoliv jiná propagace nebo prodej pouze se souhlasem ředitele závodu. 

E1 – pátek 12. 8., krátká trať 
 
Mapa: Stěna, 1:10 000, E=5 m, velikost A4 
 
Start:   00 = 15:00 

 
Vzdálenosti:  Centrum – start: 600 m 
   Cíl – centrum: 200 m 
 
Občerstvení:   Voda + šťáva v centru závodů. 

E2 – sobota 13. 8., klasická trať 
 
Mapa: Bradlo, 1:10 000, E=5 m, velikost A4 
 
Start:   00 = 10:00 
 
Vzdálenosti:  Centrum – start: 1 800 m 

Cíl 2 – centrum: 1 400 m 
(D40, D45A/B, D50, D55, D/H60, D/H65, D/H70, D/H75, H80) 
Z Cíle 2 vás nasměřují fáborky, zbytek dojdete podle mapy (pořád rovně po největší 
cestě). 

   Cíl ostatní – centrum: 0 m 
 
Občerstvení:  Voda + šťáva v centru závodů a v Cíli 2. Delší kategorie voda na trati (vyznačeno na 

mapě). 
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E3 – neděle 14. 8., krátká trať 
 
Mapa: Stěna 

 1:10 000, E=5 m, velikost A4 
 pro HD10N, HD10, HD12 a HDR 

 
Labský vrch 

 1:10 000, E=5 m, velikost A4 
 pro ostatní kategorie 

 
Start:   00 = 10:00 

 
Jsou 2 starty a 2 cíle: 

 
 Start 1 + cíl 1: ostatní kategorie 
 Start 2 + cíl 2: HD10N, HD10, HD12 a HDR 
 na Startu 1 bude mobilní WC 

 
Vzdálenosti:  Centrum – start 1: 2 800 m 

Centrum – start 2: 800 m 
   Cíl 1 – centrum: 2 700 m 

Cíl 2 – centrum: 200 m 
Cesta na Start 1 a Start 2 je prvních 400 m společná. Na rozdvojení bude cedulka, na 
Start 2 potom budou pokračovat oranžové fáborky. 
Cesta na Start 1 a z Cíle 1 je prvních 2 400 m společná. Na rozdvojení bude WC a 
pití. 

  
Občerstvení:  V blízkosti Startu a Cíle 1 voda a šťáva. Pro Cíl 2 občerstvení v centru. 
 
Upozornění:  Nepokoušejte se jezdit na Start 1 autem! Není zde kde zaparkovat. Pokud sem 

někdo přijede, bez milosti bude diskvalifikován. 
  

Prosíme, abyste se nezdržovali a co nejdříve si došli do centra vyčíst čip. V opačném 
případě nemusíte stihnout být vyhlášeni. 

 
Plánek centra: 

 



Parametry tratí: 

Kategorie 
E1 E2 E3 

délka převýšení délka převýšení délka převýšení 

D10 2,0 40 2,1 55 2,3 20 

D10N 3,4 45 2,4 65 2,9 30 

D12 2,2 35 2,9 60 2,5 30 

D14 2,9 85 3,8 120 3,0 60 

D16 3,3 85 4,5 190 3,5 70 

D18 3,7 95 5,6 250 3,9 80 

D21A 4,9 110 8,9 405 5,0 150 

D21B 4,7 110 6,7 260 4,5 140 

D21C 4,0 115 5,7 210 3,2 100 

D35 4,5 115 5,7 210 4,6 100 

D40 4,0 105 4,8 170 4,0 80 

D45A 3,9 100 4,3 170 3,6 80 

D45B 3,3 90 3,6 160 3,4 80 

D50 3,4 70 3,6 160 3,2 70 

D55 3,1 85 3,6 160 3,0 60 

D60 2,9 85 3,2 155 2,8 50 

D65 2,8 75 3,2 155 2,6 50 

D70 2,6 60 2,6 105 2,5 40 

D75 2,2 55 2,6 105 2,2 40 

H10 2,2 50 2,5 50 2,4 20 

H10N 3,4 45 2,4 65 2,9 30 

H12 2,8 50 3,0 65 2,7 30 

H14 3,1 75 4,2 120 3,4 70 

H16 3,6 75 6,1 250 3,8 80 

H18 4,3 125 8,2 400 4,2 100 

H21A 6,0 150 12,5 520 6,5 205 

H21B 5,5 130 10,9 500 5,3 160 

H21C 4,6 115 8,6 370 4,9 130 

H35 5,6 150 8,6 370 5,0 120 

H40 5,0 105 8,2 395 4,7 110 

H45A 4,5 100 6,7 260 4,4 100 

H45B 4,0 100 5,8 255 3,9 80 

H50 4,4 120 5,8 255 4,0 80 

H55 4,2 105 5,5 200 3,7 80 

H60 4,1 105 4,3 190 3,0 60 

H65 3,8 120 3,9 160 2,9 60 

H70 3,3 90 3,9 160 2,8 50 

H75 3,0 75 3,2 155 2,5 50 

H80 2,5 60 2,6 105 2,4 40 

HDR 2,4 45 2,4 65 2,9 30 

P 3,2 90 3,3 70 3,6 50 

 

 

 


