
Východoče s k á  o b l a s t  s e k c e  o r i e n t ač n í ho  běhu  ČSOS 

S p o l e č n ý   r o z p i s  
s ou tě ž í  Východoče s k é  o b l a s t i  v  o r i en t ačn ím  běhu  r . 2014 - podzim 

 
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: 

Oblastního mistrovství a veteraniády - štafet: 

(závod probíhá v rámci závodu Českého poháru štafet) 
Datum:                Sobota 13. zá ří 2014 
Tech. provedení:      TJ Slavia Hradec Králové (SHK) 
Přihlášky:            do 27.08.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mail: cz2014#shk-ob.cz ) 
Shromaždišt ě:         Šárovcova Lhota – Libín, okres Ji čín 
Způsob placení:       p ři prezentaci lze hradit v hotovosti pouze do 1000 K č, 
                     jinak pouze p řevodem na ú čet 1080172359/0800, VS: 27xxxx, 
                     kde xxxx zna čí číslo oddílu dle Adresá ře ČSOS. 
                     Výše vklad ů: DH12, D14, H14: 270 K č,ostatní: 540 K č za štafetu 
Soupisky:            Vypln ěním v systému ORIS nejpozd ěji do pátku 12.09.2014 do 
                     20:00 hod. 
                     Jen výjime čně lze upravit soupisky p ři prezentaci do 09:15hod. 
Prezentace:           v centru závodu 8:00 - 9:15 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          centrum = start = cíl 
                     Parkovišt ě AUTO – centrum: do  300 m   
                     Parkovišt ě BUS – centrum :    1400 m 
Mapa:                 Ho řický chlum, M 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2014 
Terén:                Zalesn ěný h řbet 300 - 450 m n.m., porostov ě pestrý, se st řední 
                     sítí komunikací, poz ůstatky t ěžebních činností, ve svazích 
                     hodn ě erozních tvar ů, n ěkde kameny. 
Dodate čné p řihlášky:  po termínu budou akceptovány dohlášky pouze do MIX !!! 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Karel Toužil 
                     hlavní rozhod čí: Martina Hepnerová, R1 
                     stavba tratí:    David Hepner,  R2 
Informace:            http://www.shk-ob.cz/zavody/2014_cz/  
                     nebo p římo http://stafety2014.shk-ob.cz/cps2014/   

 

11. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 20. Zá ří 2014 
Tech. provedení:      OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL) 
Přihlášky:            do 14.09.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu ruda.kutlvasr#gmail.com ) 
Shromaždišt ě:         Strážné lom 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:30 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě bus  – centrum  100 m 
                     parkovišt ě auto – centrum  100 m - 1000 m  
                     centrum – start   1500 m, p řevýšení 200m!!! 
                     centrum – cíl        0 m 
Mapa:                 Hn ědé skály, stav jaro-2014, m ěřítko 1:7 500, ekvidistance 5m 
Tra ť:                 zkrácená klasická tra ť - charakterem middle 
Terén:                Horský kopcovitý terén 750-1000m n.m . 



                     Místy hustníky, skalky, kameny  a kamenná pole  
                     T ěžká b ěžecká podložka 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Petr Štregl 
                     hlavní rozhod čí: Jind řich Knobloch 
                     stavba tratí:    Vlastimil Pol ák R2 
Informace:           http://ob.spartak-vrchlabi.cz/  
Upozorn ění:           Bude vybíráno parkovné. 
                     Závod probíhá ve III.zón ě KRNAP. 
                     Vzhledem ke vzdálenosti a p řevýšení na start bude postaven 
                     d ětský závod ze shromaždišt ě. 
Poznámka:             Z d ůvodu m ěřítka mapy nebudu závod za řazen do Rankingu. 
 

 

12. kolo soutěží: 

Datum:               Sobota 04. října 2014 
Tech. provedení:     SK LOB Nová Paka  (NPA) 
Přihlášky:           do 28.09.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu jaroslav.kalibán#qscomp.cz ) 
Shromaždišt ě:        Dolní Javo ří 
Způsob placení:      při prezentaci 
Prezentace:          v centru závodu 8:45 - 9:30 hod. 
Start:               000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování – centrum do  100 m 
                     centrum – start     do 1000 m 
                     centrum – cíl             0 m 
Mapa:                1:10 000, E=5m, stav léto 2014  - pro všechny kateg orie 
                     vodovzdorn ě upravená 
Tra ť:                žactvo klasická, dorost a dosp ělí krátká, veteráni zkrácená 
Terén:               Klasický st ředoevropský terén,mírn ě členitý s okrajovými svahy 
                     v S části, porostov ě rozmanitý, v části nep řehledné hustníky 
                     s r ůznou pr ůběžností, místy kameny a skalky, v části rovinatý 
                     čistý les s hustou sítí vodote čí. 
Dodate čné p řihlášky: ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:         ředitel závodu:  Jaroslav Kalibán 
                     hlavní rozhod čí: Filip Antoš 
                     stavba tratí:    Ji ří Novák 
Informace:           http://www.npa.cz/zavody/pohar2014/  
Upozorn ění:          bude vybíráno parkovné 

 

13. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 11. října 2014 
Tech. provedení:      Ulita-HOBRA Orientering Broumov (BRU) 
Přihlášky:            do 05.10.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu ulita.broumov#seznam.cz ) 
                     od 06.10.2014 – zvýšené starto vné 
Shromaždišt ě:         Janovi čky ( část obce He řmánkovice), Tábor Janovi čky, 
                     50°38'3.165"N, 16°21'25.549"E 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:          v centru závodu 8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:         parkování – centrum do  200 m 
                     centrum – start     do  200 m 
                     centrum – cíl       do   50 m 
Mapa:                 Janovi čky I, 1:10 000, Ev = 5 m, nová 
Tra ť:                 klasická tra ť – zkrácená, nebo krátká ? 
Terén:               kopcovitý, p řevážn ě dob ře pr ůběžný, st ředně hustá sí ť 
                     komunikací 
Dodate čné p řihlášky: omezeně do po čtu volných míst ve startovní listin ě za 
                     zvýšený vklad 
Funkcioná ři:         ředitel závodu:  Miroslav Frömmel R3 



                     hlavní rozhod čí: Zden ěk Kolá ř R3 
                     stavba tratí:    Zden ěk Sokolá ř 

 

14. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 18. října 2014 
Tech. provedení:      OK99 Hradec Králové, z.s. (PHK)  
Přihlášky:            do 12.10.2014 na ORISu  
                     (výjime čně na e-mailu  prihlasky#ok99.cz ) 
Shromaždišt ě:         louka v katastrálním území Hrachovišt ě u Býšt ě 
                     GPS: 50°7'48.812"N, 15°52'45.1 76"E 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.  
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:         parkování – centrum 200 m – 1500 m 
                     centrum - start do 1500 m 
                     centrum – cíl         0 m 
Mapa:                 Bi ři čka jih, 2014, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2014 
Tra ť:                zkrácené tra ť 
Terén:                rovinatý, s hustou sítí komunikací, vegeta ční detaily 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Tomáš Zelenka 
                     hlavní rozhod čí: Karim Azeb 
                     stavba tratí:    Jakub Kamenic ký 
Informace:           http://www.ok99.cz  

 

15. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 25. října 2014 
Tech. provedení:      KOB Dobruška (DOB) 
Přihlášky:            do 21.10.2014 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu dudasek#dobruska.cz ) 
Shromaždišt ě:         Vršovka (50°19'28.060"N, 16°7'13.432"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 1200 m 
                     centrum – cíl             0 m 
Mapa:                 Halín, 1:15 000, E=5m, podzim 2014 (d ěti a veteráni 1:10 000) 
Tra ť:                 klasická 
Terén:                ošklivý, zarostlý, detailuprostý, mí rn ě zvln ěný, v ětšinou 
                     listnatý až smíšený les s jedn ou strmou strání a hustou sítí 
                     komunikací. 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Tomáš Leštínský 
                     hlavní rozhod čí: Jan Fátor 
                     stavba tratí:    Tomáš Leštíns ký 
Informace:           http://www.dobruska.cz/kob  

 

16. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 01. listopadu 2014 
Tech. provedení:      Oddíl orienta čního b ěhu Vamberk (VAM) 
Přihlášky:            do 26.10.2014 na ORIS 
Shromaždišt ě:         Sopotnice (3km od Potštejna) 
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:                 Humparek, 1:10 000, E=5m, stav podz im 2014 
Tra ť:                 zkrácená klasická tra ť 
Terén:                kopcovitý 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Karel Rykala 
                     hlavní rozhod čí: Ji ří Andrš R3 
                     stavba tratí:    Jan Koblic 
Informace:            http://obvamberk.sivensport.cz/  

 
 
Dle podklad ů po řadatel ů zpracoval a aktualizoval: 
09.08.2014, Ing. Lubomír Machá ček lubomir.machacek#centrum.cz  
 


