
Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS 

S p o l e č n ý   r o z p i s  
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2014 - jaro 

 
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto 
stránkách nahrazeny znakem '#'. 

I. Společná ustanovení: 

1. Kategorie:          H10N, H10C               D10N, D10C 
                      H12C, H12D               D12C , D12D 
                      H14C, H14D               D14C , D14D 
                      H16C, H16D               D16C , D16D 
                      H18C                     D18C  
                      H21A, H21C, H21D         D21A , D21C, D21D 
                      H35C, H35D               D35C , D35D 
                      H45C, H45D               D45C , D45D 
                      H55C, H55D               D55C  
                      H65C, H65D               D65C  
                      HDR (d ěti a rodi če) 
                      P (p říchozí) 
                      T (trénink) 
 
V p řípad ě, že do kategorií H21A a D21A je v řádném termínu p řihlášeno mén ě 
než 8 závodník ů, je po řadatel povinen tyto kategorie slou čit s H21C a D21C. 
 
Rozdělení závodník ů do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.  
    
2. P řihlášky:  Po řadatelé závod ů sout ěží V č. oblasti jsou povinni použít informa ční 
systém ČSOS ( http://www.orientacnisporty.cz/oris/ ). 
V p řípad ě výjime čného zaslání p řihlášky e-mailem je nutno použít povinnou formu 
přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné  řádce - 7 znak ů registra ční 
číslo, mezera, 10 znak ů kategorie, mezera, 10 znak ů číslo čipu SI, mezera, 25 znak ů 
jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky poznámka). 
 
3. Vklady:  Žactvo (a kategorie P) 50 K č, ostatní (a kategorie T) 80 K č - pro 
závodníky s platnou registrací sekce OB na p říslušný rok.  
Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen. 
Vklady se platí na prezentaci závodu. 
Maximální cena zap ůj čení čipu SI se stanovuje na 40 K č. 
 
4.  Dodate čné p řihlášky:  
   a) pro registrované členy sekce OB na základ ě písemné dohlášky na prezentaci ze 
dvojnásobný vklad, p ři zm ěně jména uvnit ř kategorie v klubu jednoduchý vklad  
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen 
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 K č) 
 
5. P ředpis:  Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB  a platného 
   Sout ěžního řádu pro sout ěže Východo české oblasti v OB . 
 
6. Ve řejné kategorie:  
   HDR (d ěti a rodi če):  ur čeno pro d ěti s doprovodem, provedení linie 
   P (p říchozí):  ur čeno pro za čáte čníky (nikoliv pro závodníky!), tra ť na úrovni 
H12D. 
   T (trénink): normální obtížnost trati; délka klasické trati cca 6 km v 
rovinatém, cca 5,5 km v mírn ě zvln ěném, cca 4,5 km v kopcovitém terénu 
   Start všech t ří kategorií bude "volný" podle p říchodu na start. V pokynech 
k závodu bude uveden časový program startu pro dané kategorie (doporu čení cca o 20´ 
méně než poslední startovní čas). 
 



7. Informace na Internetu:   
Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, sta rtovní listiny, výsledky budou 
zve řejn ění v informa čním systému ČSOS: 
        http://www.orientacnisporty.cz/oris/  
dále pak na stránkách Východo české oblasti: 
        http://www.vco-ob.cz  
popř. i na webových stránkách jednotlivých závod ů 
 
8.  Další 
V n ěkterých závodech po řadatelé v rozpise vypíší i doprovodné kategorie D21 U a H21U 
(upravená mapa – bez cest, vrstevnicovka, atd., pro  zvýšení orienta ční obtížnosti; 
délka trati na úrovni D21C resp. H21C; bez zapo čítávání do žeb ří čku a Rankingu) 

II. Ustanovení jednotlivých závodů: 

1. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 29. b řezna 2014 
Tech. provedení:      OOB TJ Slavia Hradec Králové (SHK) 
Přihlášky:            do 23.03.2014 na ORIS (výjime čně na e-mail vcp#shk-ob.cz) 
Shromaždišt ě:         Louka u motorestu Koliba, Býš ť – Hod ěšovice  
                     (50°08'36.58"N, 15°53'45.28"E)  
Způsob placení:       P ři prezentaci 
Prezentace:           v centru závodu 8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum  100 až 1300 m 
                     centrum - start      cca 1000 m  
                     centrum - cíl        0 m  
Mapa:                 Koliba, M 1:10000, E 5 m, stav červen 2013, 
                     auto ři Petr Mare ček, Zden ěk Sokolá ř, Jan Netuka 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                Typický hradecký s malým p řevýšením, porostov ě bohatý, 
                     s hustou sítí komunikací a vod ote čí. 
                     Prostor závodu štafet JMS 2013 . 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Jan Netuka 
                     hlavní rozhod čí: Karel Sou ček 
                     stavba tratí:    Jan Langr ote c a syn 
Příjezd a parkování:  Pro osobní auta bude povinný p říjezd po silnici III. T řídy 
                     ve sm ěru od Hod ěšovic ke Kolib ě (silnice bude v den závodu 
                     takto zjednosm ěrn ěná). Parkování bude p ři kraji silnice ve 
                     sm ěru p říjezdu, tedy kdo p řijede d říve, bude parkovat blíže 
                     centru. Ú častníci závodu nesmí parkovat na soukromém 
                     parkovišti u Koliby! Autobusy naopak musí ke Kolib ě odbo čit ze 
                     silnice I/35, vyloží závodníky  a odjedou pry č zaparkovat dle 
                     pokyn ů po řadatele. 
Informace:            http://www.shk-ob.cz/poradani  

 

2. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 05. dubna 2014 
Tech. provedení:      SK OB Týništ ě nad Orlicí (TYN) 
Přihlášky:            do 30.03.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu doleivana#seznam.cz) 
Shromaždišt ě:         louka v katastru Sv ětlá ( část obce Ž ďár nad Orlicí)   

                     50°7'27.795"N,16°4'54.182"E 
                     p říjezd zna čen od Borohrádku, respektive Čestic 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
 
 



Vzdálenosti:          parkování - centrum  100 – 500 m 
                     centrum - start        do 1000  m  
                     centrum - cíl                0  m 
Mapa:                 Zdelov 2014, 1:10 000, E=2m, stav j aro 2014 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                rovinatý, s hustou sítí komunikací 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Václav Kašpar 
                     hlavní rozhod čí: Josef Jakeš 
                     stavba tratí:    Josef Doležal  
Poznámka:             bude vybíráno parkovné                
Informace:           http://www.ob-tyniste.cz  

 

3. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati::  

Datum:               Sobota 12. dubna 2014 
Tech. provedení:     OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 
Přihlášky:           do 06.04.2013 na ORIS (výjime čně na e-mailu vcp14#lpu.cz 
                     (emailová p řihláška je platná po potvrzení p říjmu) 
Kategorie:            mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D 18C, D20C, D21A, 
                                          H12C, H14 C, H16C, H18C, H20C, H21A 
                     veteraniáda: D35C, D40C, D45C,  D50C, D55C, D60C, D65C,  
                                  H35C, H40C, H45C,  H50C, H55C, H60C, H65C 
                     ve řejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21 D, D35D, 
                                    D45D, H10C, 
                                    H10N, H12D, H14 D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, 
                                    H55D, H65D, HDR , P, T 
Shromaždišt ě:        Horní Jelení 
Způsob placení:      při prezentaci 
Prezentace:          v centru závodu 8:45 - 9:30 hod. 
Start:               000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:         parkovišt ě - centrum - start - cíl do 1000 m 
Mapa:                Blanická strá ň, 1:10000, E 5m, ISOM, stav jaro 2014, 
                     hlavní kartograf Miroslav Noži čka 
Tra ť:                krátká tra ť 
Terén:               Převážn ě rovinatý terén s mírným p řevýšením a terénními 
                     detaily v západní části. 
                     Řada porostových detail ů, hustá sí ť komunikací. 
Dodate čné p řihlášky: ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:         ředitel závodu:  Jan Fukátko 
                     hlavní rozhod čí: Lukáš Hovorka (R3) 
                     stavba tratí:    Miroslav Lenn er (R3) 
Informace:           http://lpu.cz/vcp14 , 
                     Jan Fukátko, tel.: 774 412 896, vcp14#lpu.cz 

 

4. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu: 

Datum:                Sobota 12. dubna 2014 
Tech. provedení:      K.O.B. Choce ň (CHC) 
Přihlášky:            do 06.04.2013 na ORIS 
Kategorie:            mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D 18C, D20C, D21A, 
                                          H12C, H14 C, H16C, H18C, H20C, H21A 
                     veteraniáda: D35C, D40C, D45C,  D50C, D55C, D60C, D65C,  
                                  H35C, H40C, H45C,  H50C, H55C, H60C, H65C 
                     ve řejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21 D, D35D, 
                                    D45D, H10C, 
                                    H10N, H12D, H14 D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, 
                                    H55D, H65D, HDR , P, T 
Shromaždišt ě:         Choce ň 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu M V ČO KT (H. Jelení) 9:00 9:30 hod.,  
                     výjime čně 13:30 14:30 na shromaždišti 
Start:                000 = 15:00 hod 



Vzdálenosti:         parkování – centrum do 1000 m 
                     centrum – start     do  500 m 
                     centrum – cíl 0 m 
Mapa:                 1:5 000, E=2,5 m, stav jaro 2014, I SSOM 2007 
Tra ť:                 sprint 
Terén:               městská zástavba, parky, bez p řevýšení 
Dodate čné p řihlášky: omezeně do po čtu volných míst ve startovní listin ě za 
                     zvýšený vklad 
WC+mytí:             na shromaždišti 
Občerstvení:         na shromaždišti 
Funkcioná ři:         ředitel závodu:  Pavel Švadlena 
                     hlavní rozhod čí: Ond řej Pešek 
                     stavba tratí:    Michal Pátek 
Informace:            http://www.kobchocen.cz/vcp/2014/  
Upozorn ění:          Toto je p ředběžná a zkrácená verze rozpisu závodu, který bude 
                     zve řejn ěn v souladu s Pravidly OB na stránce závodu. 

 

5. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 26. dubna 2014 
Tech. provedení:      SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)      
Přihlášky:            do 20.04.2014 na ORISu  
                     (výjime čně na e-mailu  ivca.filipova#seznam.cz) 
Shromaždišt ě:         Slatina nad Zdobnicí, louka u lesa 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.  
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          centrum - start do 1000 m 
                     centrum – cíl   do  500 m 
Mapa:                 Sv. Anna, 1:10 000, ekvidistance 5 m, revize jaro 2 014 
Tra ť:                klasická tra ť 
Terén:                Naklon ěná rovina ve sm ěru SZ-JV (410-500 m.n.m.) vyso činnského 
                     charakteru se zastoupením všec h typ ů pr ůchodnosti porost ů, 
                     množství porostových detail ů v četn ě podrost ů, místy v ět čí 
                     množství vodote čí napájí dva potoky a řeku Zdobnici. 
                     Členit ější kamenitý svah nad řekou (p řevýšení 70m) s balvany a 
                     drobn ějšími kamenitými poli. V části prostoru je poz ůstatek po 
                     d ůlní činnosti. St ředně hustá sí ť komunikací. – doporu čujeme 
                     tejpovat a zakrýt dolní kon četiny 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Václav Krmaš 
                     hlavní rozhod čí: Lukáš Pátek 
                     stavba tratí:    Vít Jiroušek 

 

6. kolo soutěží: 

Datum:                Čtvrtek 01. kv ětna 2014 
Tech. provedení:      Lokomotiva Trutnov (LTU) 
Přihlášky:            do 25.04.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu killar.marek#gmail.com) 
Shromaždišt ě:         Bernartice, lokalita Rybní ček (50°37’33 ″N, 15°59’23 ″E) 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování – centrum do  500 m 
                     centrum – start     do 1500 m 
                     centrum – cíl             0 m 
Mapa:                 Medv ědí doup ě, 1:10 000, E=5m, jaro 2013 
Tra ť:                 zkrácená tra ť 
Terén:                podhorský kopcovitý terén s velkým m nožstvím terénních i 
                     porostových detail ů, n ěkolik typ ů terénu s r ůznou pr ůběžností, 
                     místy hustá sí ť komunikací, v JZ části mapy vysoký členitý 
                     h řeben skal, v prostoru závodu se v říjnu 2013 konalo 



                     13. kolo Východo českého poháru 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Jan Grundmann 
                     hlavní rozhod čí: Pavel Hanuš 
                     stavba tratí:    Jan Grundmann  ml., Pavel Petržela 

 

7. kolo soutěží: 

Datum:                Čtvrtek 08. kv ětna 2014 
Tech. provedení:      Oddíl orienta čního b ěhu TJ Jiskra Ho řice (HOR) 
Přihlášky:            do 02.05.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu petr.rucker#sporthorice.cz) 
Shromaždišt ě:         koupališt ě Dachova (1km od Ho řic sm ěr Dv ůr Králové) 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum 0 - 200 m 
                     centrum – start       do 500 m  
                     centrum – cíl              0 m  
Mapa:                 Soví doly, 1:10 000, E=5m, stav 200 9(revize jaro 2014) 
Tra ť:                 klasická tra ť - zkrácená 
Terén:                kopcovitý, p řevážn ě dob ře pr ůběžný, porostov ě rozmanitý, 
                     st ředně hustá sí ť komunikací 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Jind řich Arnold 
                     hlavní rozhod čí: Radek Vávra 
                     stavba tratí:    Martin Vávra 
Informace:            http://www.obhorice.cz  
Poznámka:            bude vybíráno parkovné 
                     do areálu koupališt ě je zákaz vstupu se psy  

 

8. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:  

Datum:                Sobota 31. kv ětna 2014 
Tech. provedení:      TJ Sportcentrum Ji čín (SJC) 
Přihlášky:            do 25.05.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu sjc#post.cz) 
Kategorie:            mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D 18C, D20C, D21A, 
                                          H12C, H14 C, H16C, H18C, H20C, H21A 
                     veteraniáda: D35C, D40C, D45C,  D50C, D55C, D60C, D65C,  
                                  H35C, H40C, H45C,  H50C, H55C, H60C, H65C 
                     ve řejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D16D, D21C, D21 D, D35D, 
                                    D45D, H10C, 
                                    H10N, H12D, H14 D, H16D, H21C, H21D, H35D, H45D, 
                                    H55D, H65D, HDR , P, T 
Shromaždišt ě:         autokemp Lužany 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet oddílu 11434541/0100, VS 555xxxx, 
                     kde xxxx zna čí číslo oddílu dle adresá ře ČSOS, 
                     možné i p ře prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum  do    0 m 
                     centrum – start       do 2300 m 
                     centrum – start (d ěti a p říchozí)      do 100 m 
                     centrum – cíl         do    0 m 
Mapa:                 Zámecký les, stav jaro 2014, 1 : 15  000, E=5m 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                mírn ě zvln ěný, v jižní části svah, dob ře pr ůběžný, 
                     rozmanitá vegetace 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Ond řej Prášil 
                     hlavní rozhod čí: Ond řej Kazda, R3 
                     stavba tratí:    Jan Mrázek 



 

9. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 14. června 2014 
Tech. provedení:      T.J. SOKOL Žamberk ,oddíl OB (ZAM) 
Přihlášky:            do 08.06.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu tobiska.vaclav#seznam.cz) 
                     od 10.06.2014 - zvýšené starto vné! 
Shromaždišt ě:         České Petrovice, sportovní areál , 
                     50°7'17.72"N, 16°35'55.88"E 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum  do  200 m 
                     centrum – start       do 1800 m 
                     centrum – cíl         do 1700 m 
Mapa:                 Červený potok III, 1 : 10 000, Ev = 5 m, 
                     stav jaro 2012 – akt.jaro 2014  
Tra ť:                 klasická tra ť - zkrácená 
Terén:                kopcovitý terén 580 – 710 m n.m., p řevážn ě dob ře pr ůběžný, 
                     v ětší sí ť vodote čí, st ředně hustá sí ť komunikací 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Vladimir Fikejs R3 
                     hlavní rozhod čí: Tomáš Levý R3 
                     stavba tratí:    Radek Nožka R 3 
Upozorn ění:         p řevážná část závodu probíhá v Polské republice, 
                   bude vybíráno parkovné. 

 

10. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 28. června 2014 
Tech. provedení:      TJ START Náchod (SNA) 
Přihlášky:            do 22.06.2014 na ORIS 
Shromaždišt ě:         Bohdašín u Červeného Kostelce 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování – centrum do 1000 m 
                     centrum – start     do 1500 m 
                     centrum – cíl             0 m 
Mapa:                 Švédský vrch 1:10 000 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                kopcovitý se st řední sítí cest,p řevážn ě dob ře pr ůběžný 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Lukáš Pýcha 
                     hlavní rozhod čí: Pavel Slavík 
                     stavba tratí:    Zden ěk Sokolá ř 

 
 
Dle podklad ů po řadatel ů zpracoval a aktualizoval: 
16.04.2014, Ing. Lubomír Machá ček lubomir.machacek#centrum.cz  
 


