
Pokyny 
5. závodu oblastní soutěže - Západ, podzim 

a veřejných závodů 

 
datum a centrum  
sobota 12. 10. 2019, Kamenný Újezd (GPS 49.7233267N, 13.1859981E) 

místo a čas prezentace 
v centru 10:00 - 11:00 
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl! 

předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích 
Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB 

vydávání popisů 
Popisy kontrol jsou k dispozici v centru. 

vzdálenosti: 
parkoviště – centrum do 500 m  
centrum – prezentace 0 m  
centrum – start 1500 m  
centrum – cíl 1500 m 
Start a cíl jsou v těsné blízkosti.  

popis terénu, možných nebezpečí 
Zvlněný, většinou velmi dobře průběžný les s velkým množstvím terénních útvarů, vzniklých zejména             
těžbou (lomečky, jámy, kupky). Místy hustníkové pasáže či ostružinový podrost. Střední hustota            
komunikací. 
V lese se v okolí kontrol 133 a 122 vyskytují hůře viditelné zbytky pletiva z oplocenky v různé výšce od                    
země do cca 1 metru. Nebezpečí úrazu při zakopnutí. V mapě označeno značkou 517 Rozpadlý plot. 
Některé kategorie přebíhají pole. Přeběh není označen, je možné přebíhat kdekoliv. Pole je čerstvě              
uvláčené bez porostu. 

mapa 
Mourovka  

měřítko mapy 1:10 000 
interval vrstevnic 5 m  
stáří mapy září 2019  
mapový klíč ISOM 2017-2  
autoři Olles  
rozměry mapy A4  
mapy jsou vytištěny na voděodolný materiál Pretex, tisk laser (Žaket) 
verze map Ultimate vytištěny běžný papír a vodovzdorně zabaleny 

zvláštní mapové symboly 
jiný umělý objekt 
 

plošinka 



závodní prostor 
Veškerý les na sever od obce Kamenný Újezd 

značení povinných úseků 
úseky k mapovému startu - červenobílé fáborky/páska 

občerstvení při závodě 
V cíli je voda a voda se šťávou. 

čas startu 00 a způsob startu 
12:00, intervalový dle startovní listiny  
kategorie ZF, Z1, Z2 a T5 startují libovolně kdykoliv v době startu od 12:00 do 13:00 na startovní 
krabičku případně s papírovou průkazkou 

parametry tratí: 
sobota: 
Kategorie délka (km) převýšení (m) Kategorie délka (km) převýšení (m) 
D10 1,9 25 H10 2,4 35 
D12 2,4 35 H12 2,4 45 
D14 2,5 45 H14 2,8 50 
D16 2,9 70 H16 3,3 60 
D18 2,9 80 H18 4,3 80 
D21 4,6 80 H21 5,4 100 
D35 3,3 70 H35 4,3 80 
D45 2,6 55 H45 3,0 70 
D55 2,3 50 H55 2,9 70  
D65 2,2 20 H65 2,3 45 
Z1 1,9 25 H75 2,0 45 
Z2 2,4 35 ZF 2,9 35  
T5 4,6 80 

druh označování závodních průkazů 
elektronický - SportIdent Air+ (SIAC)  
Tratě pro začátečníky (Z): Možnost SI nebo mechanického ražení - kleštičkami do závodních průkazů, 
které obdržíte na prezentaci. 
SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 20 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 1000 Kč;                  
půjčuje se klasický kontaktní čip.  
Mazání a kontrola čipů ve vyhrazeném prostoru na startu. Vyčítání bezprostředně po návratu do              
centra. V případě nefunkční kontroly je nutné razit kleštěmi do vyznačených políček na mapě.  
Na shromaždišti je u výsledků/startovek umístěna krabička Battery check pro kontrolu kapacity baterií             
čipu.  
Přesnost měření času na celé sekundy.  
Cílové krabičky jsou v bezkontaktním režimu. 

odevzdávání map v cíli 
Mapy se odevzdávat nebudou, dodržujte fair play a nezkazte moment překvapení a možnost             
prověření orientačních dovedností ještě neodstartovaným závodníkům.. 

vyvěšování předběžných výsledků 
v centru 



toalety 
TOI-TOI v centru 

první pomoc 
v cíli 

čas uzavření cíle 
Sobota 14:20 

časový limit 
70 minut 

vyhlášení vítězů 
co nejdříve po doběhu závodníků, cca 14:30.  
 
ubytování 
Zajišťuje pořadatel odpoledního sprintu – VPM. Zákaz nocování na shromaždišti.  

parkování 

Částečně v centru, zbylá auta ve vsi Kamenný Újezd dle pokynů pořadatele. Dbejte na to, abyste                
parkovali podle pravidel silničního provozu a neomezovali místní obyvatele! 

občerstvení 
Na hřišti ve vsi Kamenný Újezd.  

předpokládané složení jury 
Jana Bartošová MLA7051 
Aleš Richtr VPM6601 
Milan Bílý JES7001 

funkcionáři závodu 
ředitel závodu: Miroslav Šilhavý R2 
stavitelé tratí: Jan Hering R3 
hlavní rozhodčí: Vašík Bohuslav R1 
 
ochrana osobních údajů a fotografování  
Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytné nutné 
míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a 
výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány 
zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě. Během závodu 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro 
propagaci klubu OB). V případě, že si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi.  


