
Pokyny pro závodníky 
 

TJ Slavia Hradec Králové – oddíl orientačního běhu 
 

sobota 10. 5. 2008 
Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati – VČ oblast 

 
neděle 11. 5. 2008 

Oblastní mistrovství a veteraniáda štafet – VČ oblast 
 
 

Společná ustanovení pro oba dny 
 
Pořádatel : TJ Slavia Hradec  Králové, oddíl orientačního běhu  
Centrum:    Horní Staré Buky (okres Trutnov) – na louce jižně od obce (Loc: 50°31'N, 15°51'45"E), viz mapka.  

Doporučujeme oddílové stany! 
Příjezd: Bude značen z odbočky z hlavní silnice číslo I/37 (Trutnov-Jaroměř) mezi obcemi  Výšinka a Střítěž 

přes Horní Žďár. Při příjezdu od Horního Žďáru si cestující z aut i autobusů mohou vystoupit v centru 
závodu a řidiči musí pokračovat dál na parkoviště v obci (auta ve vzdálenost 1.3km, autobusy 1.9km). 
Při příjezdu přes Dolní Staré Buky je nutno auta i autobusy zaparkovat v obci a dojít pěšky do centra 
závodu. Při parkování dbejte pokynů pořadatelů. Silnice od Horního Žďáru je úzká a vyhýbání autobusu 
s protijedoucím vozidlem je na mnoha místech obtížné.  

Terén: Kopcovitý podhorský les (450-650 m n. m.) s proměnlivou průchodností, ojediněle s pískovcovými 
skalními srázy a kameny a nepravidelnou středně hustou sítí komunikací, v některých částech je velké 
množství erozních rýh. 
Zákaz vstupu pod hrozbou diskvalifikace do prostorů v mapě označených mapovými značkami č. 415 
(žlutá s černými tečkami = pole, i neoseté) a č. 527 (žlutozelená = soukromá plocha), do oplocenek a na 
paseky označené v mapě červenými šrafy (frekventovaná místa budou označena i v terénu páskou). 
Dodržování bude kontrolováno pořadatelem. 
Závodní oblast (všechny okolní lesní prostory a jiné označené plochy) je zakázaným prostorem     pro 
všechny osoby přítomné na závodech. Závodníci do ní mohou vstupovat pouze v časovém intervalu 
mezi okamžikem startu a proběhnutím cílovou čarou (viz Pravidla čl. 11.5) či s dovolením ředitele 
závodu nebo hlavního rozhodčího. Bezprostřední okolí diváckých a sběrných kontrol je nepřístupné. 

Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. Při závodě 
nebude možné použít SI čipy řady 8 a 9. 
Frekventované kontroly budou osazeny dvěma SI jednotkami. V případě poruchy jedné SI jednotky je 
závodník v tomto případě povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček R1 až R3 na mapě pro 
mechanické ražení bude akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou nebude funkční ani jedna 
SI jednotka. 

Zdravotní služba: První pomoc v cíli. 
Odpadky: Prosíme Vás o třídění odpadu. PET láhve a plastové kelímky vhazujte do modrých pytlů, které jsou 

viditelně označené. Ostatní odpad odkládejte do pytlů černých.  
WC: Toi-Toi v centru závodu. V sobotu start 1 bez WC, na startu 2 provizorní WC. 
Mytí:  V centru závodu. 
Výsledky: Průběžné: v centru závodu, konečné: http://www.shk-ob.cz 

Konečné výsledky v tištěné podobě je možné si objednat u prezentace. 
Funkcionáři: ředitel: Karel Toužil 

hlavní rozhodčí: David Hepner 
stavitel tratí  Jakub Weiner (sobota), Martina Fejlková (neděle) 
jury: bude zveřejněna v centru závodu 

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace OB závodů) je možné pouze               
se souhlasem ředitele závodu nebo hlavního rozhodčího. 

 Je zakázáno nocovat na louce v centru závodu. 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB a SŘ VČ oblasti. 
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Ustanovení pro sobotní závod na klasické trati 
 
Datum: 10. května 2008 (sobota) 
Prezentace: V centru v den závodu 8:30 - 9:30 hodin. Dohlášky na místě omezeně jen dle možností pořadatele. 
Start 00: 10:00 – jsou dva starty! Příslušnost kategorie ke startu je uvedena v tabulce parametrů tratí. 
Vzdálenosti: Centrum závodu – start 1:   1.5km, převýšení 85m po modrobílých fáborkách (pozor, částečně po 

silnici III. třídy). 
 Centrum závodu – start 2:    3.1km, převýšení 145m po zelenobílých fáborkách (pozor, částečně po 

silnici III. třídy). Na startu 2 bude k dispozici voda, přístřešek a pořadatelé budou zajišťovat odvoz věcí 
do cíle.   

 Centrum závodu – cíl:          0.0 km  
Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu. 
Mapa: Kamenec, M 1:15 000, E 5m, stav léto 2007, autoři David Komín, Jan Langr, Tomáš Leštínský, Jan 

Netuka, Zdeněk Sokolář a Luděk Vízek, ISOM 2000, ofsetový tisk CMYKB.  
 Mapa je pro všechny kategorie v mapníku.  
 Zvláštní mapové značky zelené kolečko – výrazný strom 
   zelený křížek – vývrat 
   zelený puntík – ovocný strom, keř 
   černý křížek – jiný umělý objekt 
   modrý křížek – zakrytý vodní objekt 
 R políčka jsou umístěna v levém dolním rohu mapy. Nejnovější oplocenky  a zakázané paseky jsou 

dokresleny červeně.  
Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydávány budou v sobotu ve 12:30 hod. 

Povinné úseky: Povinný úsek ke startovnímu lampionu (začátku orientace) pro všechny kategorie na startu 1 i 2. Pro 
kategorie D21C, H16C, H18C, H20C, H21C, H21D, H35C, H40C, H45C, H50C povinný úsek od 
kontroly č. 82. Všechny kategorie mají povinný úsek od příslušné sběrné kontroly č. 200 resp. 100. 
Povinné úseky budou značeny a závodníci jsou povinni dodržovat je v celé délce.   

 Dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání silnice III. třídy, zejména na doběhu od sběrné kontroly č. 200. 
Úsek bude hlídán pořadateli.  

Občerstvení: Voda na startu 2, pro delší kategorie na povinném úseku od kontroly č. 82. a dále v cíli. Před a po 
závodě bohatě zásobený bufet "Klokan". 

Časový limit: 150 minut 
Vyhlášení vítězů: Ve 14:00 hodin. Vyhlašováni budou první 3 v  kategoriích DH10C – DH21C, DH10N, HDR a dále  

vítězové všech veteránských C kategorií. 
Uzavření cíle: V 15:00 hodin. 
 
 
Ustanovení pro nedělní závod štafet 
 
Datum: 11. května 2008 (neděle) 
Prezentace: V centru závodu v sobotu dne 10. 5. 12:00 - 15:00 hodin. Dohlášky na místě pouze omezeně dle 

možnosti pořadatele. 
Odevzdání soupisek včetně čísel SI čipů dne 10. 5. v místě prezentace 12:00 - 15:00 hodin, v neděli   11. 
5. od 8:00 do 9:00 je možno v nejnutnějších případech provést v soupiskách změny. 

Startovní čísla: Odběr startovních čísel při prezentaci. 
čísla 1 - 300 - 1. úsek černé, 2. úsek červené, 3. úsek černé, se kterým běžel  1. úsek 

Starty prvních úseků, parametry tratí: viz samostatná tabulka níže.  
Mapa: Liškárna , M 1:10 000, E 5m, stav léto 2007, autoři David Komín, Jan Langr, Tomáš Leštínský, Jan 

Netuka a Luděk Vízek, ISOM 2000, ofsetový tisk CMYKB, v obalu. R políčka jsou umístěna v levém 
dolním rohu mapy. Kategorie žáků a některé veteránské kategorie jsou přehnuty tak, že R políčka nejsou 
vidět. Při poruše SI jednotky razte v tomto případě kamkoliv do mapy. Nejnovější oplocenky jsou 
dokresleny červeně.  

 Mapa je pro všechny kategorie v mapníku.  
 Zvláštní mapové značky zelené kolečko – výrazný strom 
   zelený křížek – vývrat 
   zelený puntík – ovocný strom, keř 
   černý křížek – jiný umělý objekt 
   modrý křížek – zakrytý vodní objekt 

Mapy musí závodníci odevzdat v cíli. Vydávány budou po vyhlášení vítězů ve 13:15hod. 
 

Průběh závodu: Viz plánek. 
Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. 
Závodníci prvních úseků si na vstupu do tohoto prostoru vynulují a zkontrolují svůj čip.   Po startu jsou 
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povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 300m. Na trati absolvují závodníci 
povinný divácký úsek mezi kontrolami č. 90 a 91. Poté následuje závěrečný úsek trati v délce 2 – 7min. 
Závodníci probíhající na diváckém úseku nebudou pořadatelem nijak evidováni, ve vlastním zájmu 
sledujte své spoluběžce a poté se neprodleně dostavte na předávku. Závodník dobíhající od sběrné 
kontroly na předávku razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku, odevzdá mapu 
a vyčte si svůj čip. Závodníci dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynulují a 
zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výdejně map mapu 
s označením shodným se svým startovním číslem (mapa je na rubové straně označena číslem štafety 
lomeno číslem úseku). Poté pokračují povinným úsekem na začátek orientace. 
Pořadí závodníků třetích úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová 
kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků 
zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky. 

Občerstvení: V cíli. Před a po závodě doporučujeme navštívit bohatě zásobený bufet "Klokan". 
Časový limit: 240 minut 
Vyhlášení vítězů: Ve 13:00 hod. Vyhlášeni budou první 3 v každé kategorii. 
Uzavření cíle: Ve 14 hodin. 
 
Přejeme vám mnoho sportovních úspěchů. 
Pořadatelé SHK 
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OM NA KLASICKÉ TRATI - 10. 5. 2008 

PARAMETRY TRATÍ  
OBLASTNÍ MISTROVSTVÍ ŠTAFET - 11. 5. 2008  

PARAMETRY TRATÍ 

kategorie  délka trat ě 
(km) 

převýšení  
(m) 

počet 
kontrol  start  sběrná 

kontrola   
kategorie  délka (km)  převýšení  

(m) 
počet 

kontrol  start  

D10C 2.1 50 5 S1 200  H21 6,8 - 7,0 370 - 430 19 10:00 
D10N 3.6 80 5 S1 200  H18 5,5 - 5,7 280 - 320 14 - 15 10:05 
D12C 2.3 70 6 S1 200  H14 3,4 175 - 200 12 10:05 
D12D 2.2 90 5 S1 200  H105 4,3 - 5,6 225 - 340 12 - 16 10:10 
D14C 3.3 115 8 S1 200  H140 3,5 - 4,4 205 - 305 10 - 14 10:15 
D14D 2.4 85 6 S1 200  H165 3,3 - 3,9 195 - 240 12 - 13 10:15 
D16C 5.1 210 9 S2 100  D21 4,4 - 4,6 260 - 270 14 10:00 
D16D 4.3 165 11 S1 200  D18 4,0 - 4,2 235 - 260 13 10:05 
D18C 5.3 215 10 S2 100  D14 2,8 140 - 165 10 10:10 
D20C 5.6 175 10 S2 100  D105 3,0 - 3,8 160 - 235 11 - 12 10:10 
D21C 8.3 335 18 S2 200  D140 3,1 - 3,6 155 - 235 11 - 12 10:10 
D21D 5.1 195 9 S2 100  2. úsek veteránských kategorií je kratší  
D35C 5.1 150 10 S2 100       
D35D 3.2 90 11 S1 200       
D40C 5.1 150 10 S2 100       
D45C 3.9 140 12 S1 200       
D45D 3.2 90 11 S1 200       
D50C 3.9 140 12 S1 200       
D55C 2.7 80 9 S1 200       
H10C 2.2 55 5 S1 200       
H10N 3.6 85 5 S1 200       
H12C 3.2 105 7 S1 200       
H12D 2.5 50 6 S1 200       
H14C 4.9 225 12 S1 200       
H14D 3.5 100 8 S1 200       
H16C 7.1 295 16 S2 200       
H16D 5.1 170 11 S2 100       
H18C 8.5 390 18 S2 200       
H20C 10.1 435 18 S2 200       
H21C 12.5 410 27 S2 200       
H21D 8.1 315 17 S2 200       
H35C 8.6 310 20 S2 200       
H35D 5.5 190 13 S2 100       
H40C 8.6 310 20 S2 200       
H45C 7.4 285 17 S2 200       
H45D 5.5 190 13 S2 100       
H50C 7.4 285 17 S2 200       
H55C 4.7 210 12 S1 200       
H55D 3.6 110 9 S1 200       
H60C 4.7 210 12 S1 200       
H65C 3.6 110 9 S1 200       
HDR 3.6 85 5 S1 200       

P 2.5 50 6 S1 200       
S1 – 1,5km, převýšení 85m, modrobílé fáborky        
S2 – 3,1km, převýšení 145m, zelenobílé fáborky        
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