
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. 2015 - 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                     D65C  
                      H70C                      
                      HDR (d ěti a rodi če) 
                      P (p říchozí) 
                      T (trénink) 
   Rozd ělení 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 p řihlášky (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 a HDR) 50 K č, ostatní (a kategorie T) 80 
Kč - 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´ mén ě 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 
 

II. Ustanovení jednotlivých závodů: 

1. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 28. b řezna 2015 
Tech. provedení:      OK Slavia Hradec Králové (SHK) 
Přihlášky:            Do 22.03.2015 na ORIS (výjime čně na e-mail vcp#shk-ob.cz) 
Shromaždišt ě:         Louka u obce Ose ček, okres Nymburk  
                     ( 50.1045 N,15.1317 E ) 
Způsob placení:       P ři prezentaci v hotovosti pouze za celý klub. 
Prezentace:           V centru závodu 8:45 - 11:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum  do 2000 m 
                     centrum - start      do  800 m   
Mapa:                 Bor, M 1:10000, E 2.5 m, stav b řezen 2015, autor Jan Netuka, 
                     dosud nikdy nezmapován 
Tra ť:                 krátká 
Terén:                v části jsou členité píse čné p řesypy s relativním p řevýšením  
                     do 10 m porostlé dob ře pr ůběžným, p řevážn ě borovým lesem  
                     (prostor v Čechách ojedin ělý, podobný s okolím jihomoravského  
                     Vracova, d ějišt ěm MČR š+k 2015), v části je les bez p řevýšení  
                     a bez detail ů s hustou sítí komunikací. 
Dodate čné p řihlášky:  NE s do výjimkou kategorií T, P a HDR 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Karel Toužil 
                     hlavní rozhod čí: Jan Netuka, R1 
                     stavba tratí:    Jakub Weiner,  R2 
Poznámky:             bude vybíráno parkovné 20 K č  
Informace:            http://www.shk-ob.cz/poradani  

 

2. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 11. dubna 2015 
Tech. provedení:      TJ START Náchod (SNA) 
Přihlášky:            do 05.04.2015 na ORIS 
Shromaždišt ě:         Dolní Radechová 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum  100 – 700 m 
                     centrum - start        do 2000  m  
                     centrum - cíl              300  m 
Mapa:                 Popílek 1:10 000 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                v SV části mapy svah,v JZ části plochý terén,st řední sí ť  
                     cest,p řevážn ě dob ře pr ůběžný,v severní části mapy rozsáhlé 
                     hustníky 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Pavel Slavík 



                     hlavní rozhod čí: Martin Macek 
                     stavba tratí:    Zden ěk Sokolá ř 

 

3. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 18. dubna 2015 
Tech. provedení:      SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK) 
Přihlášky:            do 12.04.2015 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu  ivca.filipova#seznam.cz ) 
Shromaždišt ě:         Hradisko 
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:                 Hradisko, 1:10 000, ekvidistance 5 m, revize jaro 2 015 
Tra ť:                krátká 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: Vít Jiroušek R3 
                     stavba tratí:    Adam Dusílek R3, Jan Potštejnský R1 

 

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

Datum:                Sobota 18. dubna 2015 
Tech. provedení:      SOOB Spartak Rychnov n. Kn. (SRK)      
Přihlášky:            do 12.04.2015 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu ivca.filipova#seznam.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, H70C, HDR , P, T 
Shromaždišt ě:         Rychnov nad Kn ěžnou 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu 3. V č. poháru(Hradisko) 8:45-9:30hod.,  
                     výjime čně 13:45-14:30 na shromaždišti 
Start:                000 = 15:00 hod 
Vzdálenosti:          centrum - start       do 500 m 
                     centrum – cíl         do 500 m  
Mapa:                 Rychnov nad Kn ěžnou, 1:4 000, ekvidistance 2 m, 
                     ISSOM 2007, revize jaro 2015 
Tra ť:                sprint 
Terén:                částe čně historické centrum a starší zástavba v okolí nám ěstí, 
                     zámecký park a drobná m ěstská zele ň, vilová zástavba 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Václav Krmaš 
                     hlavní rozhod čí: Lukáš Pátek R2 
                     stavba tratí:    Martin Klícha  R2, Jan Potštejnský R1 

 



5. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 25. dubna 2015 
Tech. provedení:      Oddíl orienta čního b ěhu Vamberk (VAM) a OB DDM Kostelec n.Orl. 
Přihlášky:            do 20.04.2015 na ORISu  
Shromaždišt ě:         h řišt ě v obci Polom (50.0598733N,16.3086894E) 
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         0 m 
Mapa:                 Polom, 1: 10 000, E=5m, stav jaro 2015 
Tra ť:                (zkrácená) klasická tra ť 
Terén:                kopcovitý 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
                     ( obvam.prihlasky#gmail.com ) 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Karel Rykala 
                     hlavní rozhod čí: Ji ří Andrš 
                     stavba tratí:    Jan Koblic, R obert M űller 

 

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

Datum:               Pátek 08. kv ětna 2015 
Tech. provedení:     SK LOB Nová Paka  (NPA) 
Přihlášky:           do 03.05.2015 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu jaroslav.kalibán#qscomp.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, H70C, HDR , P, T 
Shromaždišt ě:        Horní 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:                1:10000, E=5m, stav podzim 2014  - pro všechny kate gorie 
                     vodovzdorn ě upravená 
Tra ť:                krátká tra ť 
Terén:               členitý, kopcovitý, v ětšinou dob ře pr ůběžný. Kamenitá podložka 
                     s množstvím drobných skalních útvar ů. 
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/pohar2015/  
Poznámky:             bude vybíráno parkovné 

 

7. kolo soutěží: 

Datum:                sobota 23. kv ětna 2015 
Tech. provedení:      SK OB Týništ ě nad Orlicí (TYN)   
Přihlášky:            do 17.5.2015 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mail doleivana#seznam.cz ) 
Shromaždišt ě:         Zdelov (areál koupališt ě, p říjezd bude zna čen od  
                     Borohrádku a od Kostelce nad O rlicí) 



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        do  500 m   
Mapa:                 Zdelov 2015, 1:10 000, E=2m, revize  2015 
Tra ť:                 zkrácená 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  

 

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

Datum:                Sobota 13. června 2015 
Tech. provedení:      TJ Jiskra Ho řice (HOR) 
Přihlášky:            do 07.06.2015 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu prihlasky#obhorice.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, H70C, HDR , P, T 
Shromaždišt ě:         centrum obce Šárovcova Lhota 
Způsob placení:      při prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum  do  300 m 
                     centrum – start       do  900 m 
                     centrum – cíl         do  600 m 
Mapa:                 Ho řický chlum, stav léto 2014, revize jaro 2015, 
                     1:10 000, E=5m 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                zalesn ěný h řbet, prostorov ě pestrý, se st řední sítí  
                     komunikací, místy kameny a poz ůstatky t ěžební činnosti 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Jind řich Arnold 
                     hlavní rozhod čí: Radek Vávra, R3 
                     stavba tratí:    Martin Vávra,  R3 
Informace:            http://www.obhorice.cz , Petr Rücker tel. 606 048 131 

 

9. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 27. června 2015 
Tech. provedení:      OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 
Přihlášky:            do 20.06.2015 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu vcp15#lpu.cz) 
Shromaždišt ě:         obec Ost řetín,Vysoká u Holic,h řišt ě (50.0273472N, 16.0623614E) 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování (auta) – 0 m (autobusy po vylože ní závodník ů 350 m 
                     od shromaždišt ě mohou mít parkování výrazn ě dále) 
                     centrum – start       do 1500 m 
                     centrum – cíl         do  500 m 
Mapa:                 Blanická strá ň, 1:10 000, E = 5 m, mapový klí č ISOM 2000, 



                     stav b řezen 2014, autor Miroslav Noži čka 
Tra ť:                 pro d ětské kategorie klasická, pro ostatní zkrácená klasi cká 
Terén:                P řevážn 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:  Karel Haas 
                     hlavní rozhod čí: Václav Fará ř 
                     stavba tratí:    Zbyn ěk Št ěrba 
Informace:            http://lpu.cz/vcp15/ 

 
 
Dle podklad ů po řadatel ů zpracoval a aktualizoval: 
10.06.2015, Ing. Lubomír Machá ček lubomir.machacek#centrum.cz  
 


