
 

Rozpis 
Mistrovství ČR oblastních výběrů žactva 

 
Datum konání: 18. 9. 2021 
 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů 
 

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

Koronavirová opatření:   
 Přihlášením na závod souhlasíte s dodržováním aktuálně platných vládních 
nařízení a v případě kontroly se budete moci prokázat, že tyto podmínky 
splňujete. 

  

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

Typ závodu: Denní, štafetový, jednorázový, s pevným pořadím kontrol 
 

Parkoviště: U hlavní silnice směr Pardubice (50°9'6.14"N 15°49'6.631"E). 
Bude možné vyložit posádku aut i autobusů na točně MHD – zastávka Vysoká 
nad Labem (50°9'13.639"N 15°49'50.855"E), řidiči poté odjedou zaparkovat 
na parkoviště. 

 

Kategorie:  DH14 
Startují oblastní výběry složené vždy z osmi závodníků (vždy po dvou z 
kategorií H12, H14, D12, D14). Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí H14, 
D14, H12, D12, D12, H12, D14, H14. Na 2., 4., 5. a 7. úseku musí běžet žena.  
Z jedné oblasti mohou startovat maximálně 4 štafety. 
Mohou startovat pouze závodníci ročníku narození 2007 – 2011. 

 

Přihlášky: Za základní vklad do neděle 5. 9. 2021, přes přihlašovací systém ORIS. Ve 
výjimečných případech e-mailem na adresu: prihlasky@ok99.cz (přihlášku 
považujte za přijatou až po obdržení potvrzení). Přihláška e-mailem musí 
obsahovat název oblasti. 

 Od 6. do 11. 9. 2021, dohlášky za 200% základního vkladu. Poté nebudou 
dohlášky možné. 

 

Vklady: 1600 Kč 
  

Způsob placení: POUZE převodem na účet pořadatele. Platby na účet posílejte tak, aby byly 
připsány na účet pořadatele nejpozději v úterý 14. 9. 2021. 

 Číslo účtu: 2201569948/2010, variabilní symbol platby ve tvaru 333 a do 
poznámky napište, za kterou oblast provádíte platbu.  

 

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

Soupisky: Vyplnit do 17.09.2021 20:00. 

 

Start 00: 11:00, hromadný 
 

Terén: Rovinatý terén v nadmořské výšce 250 - 285 m je porostově velmi rozmanitý. 
V prostoru se nachází hustá síť cest a v některých částech systém 
melioračních rýh. 

 

Mapa: 1:10 000, E= 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, stav červenec 2021, formát A4, 
mapa bude vytištěna na voděodolný papír.  
Hl. kartograf Radek Novotný. 

 

Popisy kontrol:  Na mapě. 
 

Systém ražení:  Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu 
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 
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Vzdálenosti: Parkování – centrum  2,2km 
Výstup z autobusu – cíl  1 km 
Centrum – start   0 m 
Centrum – cíl   0 m  

 
 
  

  
 
 

Školka:  Není. 
 

Protesty:  Písemně u hlavního rozhodčího s vkladem 400 Kč. Protesty proti oficiálním 
výsledkům je možno doručit e-mailem na adresu prihlasky@ok99.cz. 

 

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. 
 

Informace: V systému ORIS. 
Na webových stránách mcr2021.ok99.cz 

 

Funkce: Ředitel:   Jan Panchártek 
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Šabatka, R1 
Stavba tratí:   Jan Petržela, R1 

 
 

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 (kromě propagace akcí OB) je 
možné pouze se souhlasem ředitele závodů. 
Účastnici startují na vlastní nebezpečí.  
Zákaz vstupu do lesa se psem. 

 

Ochrana osobních  
údajů a fotografování:  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. Závodníci 
běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich 
pohybu v průběhu závodu. 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. 

 

 

 

 

 

Rozpis schválila Soutěžní komisí sekce OB dne 12. 7. 2021. 
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