
 

 

POKYNY 

Koronavirová 

opatření: Prosíme vedoucí jednotlivých oblastí, aby se ihned po příchodu do centra závodu 

dostavili na prezentaci, kde předloží potvrzení o bezinfekčnosti o všech 

závodnících a trenérech dané oblasti (potvrzení o ukončeném očkování/ negativní 

RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test max. 72 hodin/ doklad o 

prodělání nemoci max. 180 dní). Připravte si prosím potvrzení po jednotlivých 

družstvech. Na základě potvrzení o bezinfekčnosti vám pro daná družstva budou 

vydána startovní čísla, bez kterých není možné závod absolvovat. 

Od konce července se již nelze prokazovat čestným prohlášením! 

Pozn. osoba, která absolvovala test na covid-19 ve škole nebo školském zařízení, 

může tuto skutečnost doložit čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením 

zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy. 

Diváci nebo neohlášený doprovod nemusí pořadatelům jakožto neregulovaní 

návštěvníci nosit potvrzení o bezinfekčnosti. V případě kontroly ze strany státní 

správy se ale musí prokázat, že podmínky o bezinfekčnosti splňují! 

Pořadatelé testování na covid-19 v místě konání závodu nezajišťují. 

  

Datum konání:  18. 9. 2021 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů 

Pořadatelský subjekt:  OK 99 Hradec Králové, z.s. 

Centrum závodu:  Vysoká nad Labem, louka u hájovny (50°9'10.556"N, 15°50'32.225"E) 

https://mapy.cz/s/pevazagapa


 

Harmonogram:  10:30 – představení A-týmů 

- konec prezentace 

   10:45 – ukázková předávka 

   11:00 – hromadný start prvního úseku 

   14:40 – předpokládaný doběh vítězného družstva 

15:20 – předpokládaný hromadný start zbylých úseků (bude upřesněno rozhlasem) 

   15:50 – vyhlášení doprovodné ankety 

   16:00 – vyhlášení vítězů 

   17:00 – uzavření cíle 

Parkování:  Na zpevněné ploše u hlavní silnice směr Pardubice (50°9'6.14"N 15°49'6.631"E). 

Nebude vybíráno parkovné. Využijte toto parkoviště, je zákaz parkování v ulicích 

obce Vysoká nad Labem a na parkovištích určených pro turisty směřující na 

rozhlednu Milíř.  

Na točně MHD – zastávka Vysoká nad Labem (50°9'13.639"N 15°49'50.855"E) bude 

možné vyložit posádku autobusů a aut a ihned odjet na parkoviště. Mějte 

připravené věci k výstupu a na točně se nezdržujte.   

Vzdálenosti:  Parkování – centrum 2000 m, značeno šipkami 

 Výstup z auta/autobusu – cíl 900 m, značeno šipkami 

 Centrum – start 0 m 

 Centrum – cíl 0 m 

Prezentace: 8:30 - 10:30 v centru závodu 

Platby: Úhrada vkladů za startovné je možná pouze online převodem předem na účet: 

2201569948/2010. Na místě nebude možné platit v hotovosti. Prosíme, aby si 

všechny oblasti zkontrolovali, že mají zaplaceno.  

Kategorie:  DH14, osmičlenné štafety běží ve složení: H14, D14, H12, D12, D12, H12, D14 a H14   

Soupisky:  Prosíme vyplnit v ORISu do 17.09.2021 20:00. Na prezentaci budou akceptovány 

pouze nutné změny. Vyplňte své soupisky správně a včas, usnadníte tak práci 

pořadatelům i komentátorům. 

Předpis, 

předpokládané 

časy vítězů:  Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a 

Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2021. 

Start:  11:00, hromadný start prvního úseku 

Terén:  Rovinatý terén v nadmořské výšce 250 - 285 m je porostově velmi rozmanitý, místy 

podrost. V prostoru se nachází hustá síť cest a v některých částech systém 

melioračních rýh. 

Mapa:  Pod Milířem, 1:10 000, E= 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, stav září 2021, formát A4, 

mapa bude vytištěna na voděodolný papír. Hl. kartograf Radek Novotný. 

Mapy budou ze zadní strany označeny startovním číslem a číslem úseku. 

Mapy se odhazují na určeném místě za sběrnou kontrolou. Výdej map proběhne po 

hromadném startu zbývajících úseků. 

Zvláštní mapové 

značky: hnědý trojúhelník: plošinka (milíř) 

černý křížek: triangulační tyč, zbytky plotů, dětské hřiště, velká cedule 

Vývraty nejsou mapovány. 

https://mapy.cz/s/nuselonaku
https://mapy.cz/s/nalurolufo
https://mapy.cz/s/mulokeregu
https://mapy.cz/s/mogepuhuge


 

Popisy kontrol:  Na mapě. 

Systém ražení:  Elektronické, všechny jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu 

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Za 

nulováním a kontolou nulování bude umístěn SIACtest, na kterém si závodníci 

mohou ověřit, že mají čip zapnutý. 

Pozor: cílová krabička pro poslední úseky (zvláštní koridor) NEbude nastavena na 

bezdotykové ražení. Poslední úseky razí kontaktně až po průběhu cílovou čarou. 

V případě doběhu více závodníků najednou razí postupně dle doběhu a dle pokynů 

cílového rozhodčího. 

Lze použít všechny typy čipů. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. V 

případě selhání elektronického ražení razí závodníci mechanicky kleštěmi do R-

políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro 

mechanické ražení kleštěmi jsou umístěna při okraji mapy. 

Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, 

kteří závod nedokončí nebo neorazí všechny kontroly. 

Přesnost měření času na celé sekundy. 

Půjčení čipů: Pouze ve výjimečných případech, jako je ztráta čipu před startem, bude možné 

půjčit SI čip na prezentaci.  

Startovní čísla: Budou vydávána na prezentaci (oproti potvrzení o bezinfekčnosti) vždy pro celou 

oblast. Připevňují se na hruď. Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno 

odstartovat! 

Startovní čísla s jednou tečkou budou použita na 1. a 5. úseku. Startovní čísla se 

dvěma tečkami budou použita na 2. a 6. úseku. Startovní čísla se třemi tečkami 

budou použita na 3. a 7. úseku. Na 4. a 8. úseku budou použita startovní čísla s 

červeným obdélníčkem.  

Představení A týmů:  V 10:30 budou představeny A týmy všech oblastí. Celé týmy budou postupně podle 

startovních čísel vyvolávány. Týmy nastoupí v prostoru startu prvních úseků. Všichni 

si budou moct prohlédnout hlavní favority a své konkurenty. 

Průběh závodu:  Závodníci prvních úseků budou vpuštěni do startovního prostoru 3 minuty před 

startem své kategorie. Před vstupem do startovního prostoru si vynulují a 

zkontrolují své čipy. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám. Každý 

závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. Závodníci 

startují z vymezeného prostoru, ve kterém stojí před svou mapou. V okamžiku 

startu si ji berou a běží 130 m dlouhým povinným úsekem na mapový start. Po 

absolvování větší části tratě orazí neveřejnou "diváckou" 

kontrolu umístěnou u východní části shromaždiště a poté 

se objeví na povinném úseku. Po průběhu veřejným 

povinným úsekem je čeká ještě cca 0,5 - 1,3 km dlouhá 

závěrečná část tratě. Po oražení sběrné kontroly odhazují 

na určeném místě mapu a příslušným koridorem dobíhají 

do cíle, kde razí cílovou 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 dalším úseku běží do výdejny map, kde si sám 

odebere správnou mapu a pokračuje na mapový start. 

Za odběr správné mapy je zodpovědný závodník! Schéma odběru map 2. - 8. úsek  



 

Poslední úsek po odhození mapy dobíhá cílovým koridorem, ve kterém 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 

čarou musí závodníci zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do 

cílové jednotky. Na pořadí ražení cílové krabičky bude dohlížet cílový rozhodčí. 

Všichni závodníci jsou povinni vyčíst si neprodleně po doběhu svůj čip.  

Vše je pro přehlednost vyznačeno v plánku v příloze.  

Zakázané prostory:  Veškerý les kolem shromaždiště je závodní prostor a je zakázáno do něj vstupovat 

mimo vlastní závod. Nedodržení zákazu vstupu je důvodem k diskvalifikaci. K 

rozklusu/výklusu využijte prostor centra závodů nebo značenou cestu na parkoviště. 

Zákaz vstupu do oplocenek a překonávání oblastí vyznačených značkou č. 520 

(privát). 

Povinné úseky:  Start – začátek orientace, divácký úsek, poslední kontrola – cíl - budou značeny 

koridory 

Časový limit: 420 minut, uzávěrka cíle v 17:00. 

První pomoc:  Ošetření drobných poranění zdravotníkem ve stanu prezentace. Vážnější zranění 

fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

WC:  Na shromaždišti budou k dispozici toaletní buňky TOITOI. 

Mytí:  Na shromaždišti budou připraveny barely s vodou a lavory. 

Školka:  Není. 

Výsledky:  Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou zveřejněny 

na webu závodu a v IS ORIS. Firma RACOM bude zajišťovat online přenos mezičasů 

z radiokontrol a z cíle. Online výsledky budou dostupné na 

adrese: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20389 

Vyhlášení vítězů: Proběhne po skončení závodu, cca v 16:00. Bude vyhlášeno 6 nejlepších družstev. 

Těsně před vyhlášením vítězů proběhne vyhlášení doprovodné ankety.  

Upozornění:  Les je využíván k volnočasovým aktivitám Hradečáků. Buďte ohleduplní k ostatním 

lidem v lese. Především při přebíhání velkých cest se rozhlédněte, jestli nejedou 

cyklisti.  

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 

ředitele závodů.  

Účastnici startují na vlastní nebezpečí.  

Zákaz vstupu do lesa se psem. 

Informace: Na webových stránkách mcr2021.ok99.cz 

Protesty: Protesty v písemné podobě přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400 Kč. Protesty proti 

oficiálním výsledkům lze zaslat na adresu OK 99 Hradec Králové, z.s., Labská louka 

669/13, 500 11 Hradec Králové. 

Jury:  Bude vyvěšena na infotabuli v centru závodu a bude sestavena z vedoucích nebo 

trenérů oblastních výprav. 

Doprovodný program:  V průběhu závodu budou moci závodníci odevzdat na prezentaci své odpovědi na 

anketu, která bude zveřejněna na infotabuli na shromaždišti. Ze správných 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20389
https://mcr2021.ok99.cz/


 

odpovědí budou vylosováni výherci hodnotných cen. Hlavní cenou je podepsaný 

reprezentační dres našimi reprezentanty.  

Občerstvení:  Každý závodník obdrží po doběhnutí v cíli 0,5l láhev s vodou. 

Na shromaždišti budou stánky s limonádou, palačinkami a párky v rohlíku. 

Funkcionáři:  Ředitel: Jan Panchártek  

Hlavní rozhodčí: Zdeněk Šabatka, R1  

Stavba tratí: Jan Petržela, R1 

GDPR:  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a 

výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS. V průběhu akce budou 

pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém 

závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., 

Občanského zákoníku. 

Poděkování:  Děkujeme manželům Dejnožkovým za poskytnutí louky pro centrum závodu a obci 

Vysoká nad Labem za konání závodu na jejích území.  

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 

Plánek shromaždiště:  

 

 

 

 

 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sponzoři závodu: 

 

 


