Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Společný rozpis
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2016 - 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
D16C
H18C
D18C
H21C, H21D
D21C, D21D
H35C, H35D
D35C, D35D
H45C, H45D
D45C, D45D
H55C, H55D
D55C
H65C
D65C
H70C
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
T (trénink)
Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.
Vypsání kategorií D21A a H21A je upřesněno u jednotlivých závodů.

2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
informační systém ČSOS (http://www.orientacnisporty.cz/oris/).
V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou
formu přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků
registrační číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera, 10 znaků číslo čipu
SI, mezera, 25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky
poznámka).
3. Vklady: Žactvo (a kategorie P a HDR) 50 Kč, ostatní (a kategorie T) 80
Kč - pro závodníky s platnou registrací sekce OB na příslušný rok.
Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
Vklady se platí na prezentaci závodu nebo na účet pořádajícího klubu, pokud
je uvedeno v rozpise závodu.
Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.
4.

Dodatečné přihlášky:
a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na
prezentaci ze dvojnásobný vklad, při změně jména uvnitř kategorie v klubu
jednoduchý vklad
b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 Kč)
5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB a platného
Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti v OB.
6. Veřejné kategorie:
HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky!), trať na
úrovni H12D.
T (trénink): normální obtížnost trati; délka klasické trati cca 6 km v
rovinatém, cca 5,5 km v mírně zvlněném, cca 4,5 km v kopcovitém terénu

Start všech tří kategorií bude "volný" podle příchodu na start.
V pokynech k závodu bude uveden časový program startu pro dané kategorie
(doporučení cca o 20´ méně než poslední startovní čas).
7. Informace na Internetu:
Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, startovní listiny, výsledky
budou zveřejnění v informačním systému ČSOS:
http://www.orientacnisporty.cz/oris/
dále pak na stránkách Východočeské oblasti:
http://www.vco-ob.cz
popř. i na webových stránkách jednotlivých závodů

II. Ustanovení jednotlivých závodů:
1. kolo soutěží (Vč. soutěže pouze pro kategorie žactva a veteránů):
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

Neděle 20. března 2016
OK 99 Hradec Králové (PHK)
Do 13.03.2016 na ORIS
(výjimečně na e-mail prihlasky#ok99.cz)
Shromaždiště:
Michnovka N50.1397, E15.6065
Způsob placení:
při prezentaci, možno i převodem na účet
2300721378/2010, VS: 111xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle
Adresáře ČSOS
Prezentace:
pátek: 17:30 - 19:00 (v centru NOB), sobota 9:30 – 11:30 a
neděle 8:30 – 9:30
Start:
00 = 10:00, HDR,
P a T libovolný start na krabičku,
ostatní kategorie intervalový start
Vzdálenosti:
parkování - centrum do 1500 m
centrum - start
do 1500 m
Mapa:
Stav leden 2016, měřítko pro DH35C 1:15 000, ostatní
1:10 000 E= 5m, mapový klíč ISOM 2000,
mapa bude vytištěna na voděodolný papír
Hl. kartograf Radek Novotný
Trať:
klasická trať
Terén:
Velmi rychlý mírně zvlněný s hustou sítí cest a vegetačními
detaily
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Ondřej Veselý
hlavní rozhodčí: Radek Kubíček
stavba tratí:
Jan Kubát
Parkování:
do 1,5 km, bude upřesněno v pokynech.
Při příjezdu respektujte pokyny pořadatelů!!!
Informace:
http://jp2016.ok99.cz

2. kolo soutěží:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Shromaždiště:
Způsob placení:
Prezentace:
Start:
Vzdálenosti:

Mapa:

Sobota 02. dubna 2016
Sportovní klub Studenec, z.s. (STH)
do 29.03.2016 na ORIS
(výjimečně na e-mail skstudenec@seznam.cz)
Bílsko u Kopidlna – louka u hájovny
při prezentaci, možno i převodem na účet 171260405/0600,
VS: číslo klubu dle Adresáře ČSOS
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
000 = 10:00 hod
parkování - centrum
do 500 m
centrum - start
500 m
centrum - cíl
0 m
Habrovník, 1 : 10 000, E = 5m, stav únor 2016,

autor Ladislav Hrubý
klasická trať
dosud nezmapovaný mírně zvlněný prostor (240 až 270 m n. m.),
převážně listnatý les s terénními detaily a sezonním
podrostem, hustá síť drobných a nevýrazných komunikaci, mezi
lesními celky (Habrovník a Přední Habrovník) louky s velkým
množstvím remízků a dalších porostů
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Petr Junek st.
hlavní rozhodčí: Martin Vik, R3
stavba tratí:
Petr Junek ml. R3, Ladislav Hrubý

Trať:
Terén:

3. kolo soutěží:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

Sobota 09. dubna 2016
Sportcentrum Jičín (SJC)
do 03.04.2016 na ORISu
(výjimečně na e-mailu sjc#post.cz)
Shromaždiště:
Tichánkova rozhledna na Táboře (50.5091072N, 15.3682803E)
Způsob placení:
hotově na shromaždišti nebo převodem na účet SJC
2100548718/2010, VS: číslo klubu dle adresáře ČSOS
Prezentace:
V centru závodu
8:30 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Mapa:
Jezírko pod Táborem, 1:10000, e=5m, stav jaro 2015 +
revize nových pasek
Trať:
krátká trať
Terén:
svah (400 až 678 m.n.m.), místy kamenitý, terénní detaily,
smíšený les místy s podrostem, střední hustota komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Poznámky:
nebudou vypsány podkategorie "A"
Funkcionáři:
ředitel závodu: Tomáš Hanzl R3
hlavní rozhodčí: Ondřej Kazda R3
stavba tratí:
Petr Špicar R3

4. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Kategorie:

Shromaždiště:
Způsob placení:
Prezentace:

Start:
Vzdálenosti:

Mapa:

Trať:

Sobota 09. dubna 2016
TJ Sportcentrum Jičín (SJC)
do 02.04.2016 na ORISu
(výjimečně na e-mailu sjc#post.cz)
mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C
veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C,
H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C, H70C
veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D,
H10C,
H10N, H12D, H14D, H21D, H35D, H45D, H55D,
HDR, P, T
Železnice (okres Jičín) – louka v jižní části obce,
GPS (50.4700447N, 15.3870411E)
při prezentaci, možno i převodem na účet
2100548718/2010, VS: číslo klubu
Dopoledne: 8:30 - 9:30 hod v místě dopoledního závodu (Tábor)
Odpoledne: 14:30 – 15:00 v místě závodu,
výjimečně dle možností pořadatele
000 = 15:30 hod
parkování – centrum
0 m
centrum – start
1000 m (50 m převýšení)
centrum – cíl
0 m
Železnice, 1 : 5 000, E = 5m, stav březen 2015,
revize březen 2016, autor Ondřej Prášil,
předchozí mapa: Železná, formát A4, mapový klíč ISSOM2007
sprint

Část závodu v lesním terénu, dobře průběžném listnatém lese.
Druhá část závodu v obci Železnice.
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Jiří Kazda
hlavní rozhodčí: Jan Mrázek – R1
stavba tratí:
Lenka Kazdová - R3
http://scjicin.cz/; http://oris.orientacnisporty.cz
Informace:
Terén:

5. kolo soutěží:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

Sobota 16. dubna 2016
KOB Ústí nad Orlicí (KUO)
do 10.04.2016 na ORISu
(výjimečně na e-mailu vm.uo#hotmail.com)
Shromaždiště:
Žampach (areál Domova pod hradem)
Způsob placení:
při prezentaci, možno i převodem na účet
2900338719/2010, VS: číslo klubu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:
V centru závodu 8:30 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 400 m
centrum - start
do 1200 m
centrum – cíl
700 m
Mapa:
Doubravka (1:10 000, E = 5 m, stav léto 2015,
revize jaro 2016, autor Tomáš Leštínský)
Trať:
klasická trať
Terén:
kopcovitý, členitý, četná údolí a hřbety, dobře průběžný,
porostově rozmanitý, louky, středně hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Kamil Koblížek
hlavní rozhodčí: Viktor Mutinský, R2
stavba tratí:
Pavel Procházka
Informace:
http://zampach16.kobusti.cz/

6. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Kategorie:

Shromaždiště:
Způsob placení:

Prezentace:
Start:
Vzdálenosti:
Mapa:
Trať:
Terén:

Sobota 23. dubna 2016
SOOB Spartak Rychnov nad Kněžnou (SRK)
do 17.04.2016 na ORIS
(výjimečně na e-mailu ivca.filipova#seznam.cz)
mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C
veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C,
H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C, H70C
veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D,
H10C,
H10N, H12D, H14D, H21D, H35D, H45D, H55D,
HDR, P, T
Slatina nad Zdobnicí
při prezentaci, možno i převodem na účet
161616850/0600, VS: 27xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle
Adresáře ČSOS
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
000 = 10:00 hod
centrum – start
do 2000 m
centrum – cíl
do 500 m
1:10 000, ekvidistance 5 m, ISSOM 2007; nově přemapovaný
prostor části předchozí mapy Na Špičáku
krátká trať
plochý, mírně zvlněný les přecházející v prudkou stráň s max.
převýšením 50 metrů, v prostoru jsou zastoupeny všechny druhy
porostů s převažující dobrou viditelností, v části prostoru
pozůstatky po důlní činnosti, občasné ojedinělé kameny, místy
vodoteče (běžný, rychlý středoevropský terén s dobrou

průběžností)
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Ondřej Jirčák, R3
hlavní rozhodčí: Lukáš Pátek, R1
stavba tratí:
Jan Potštejnský, R1

7. kolo soutěží:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

sobota 07. května 2016
Hobra Ulita Broumov (BRU)
do 01.05.2016 na ORISu
(výjimečně na e-mailu ulita#ulita.org),
od 02.05.2016 – zvýšené startovné
Shromaždiště:
Janovičky (část obce Heřmánkovice), Chata Vyhlídka,
Janovičky 63, GPS 50°38'32.58”N 16°21'35.36”E
Způsob placení:
při prezentaci, možno i převodem na účet
78-8752740227/0100, VS: číslo klubu dle Adresáře ČSOS
Prezentace:
V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 500 m
centrum - start
do 200 m
centrum – cíl
200 m
Mapa:
Janovičky II, 1:10 000, Ev = 5 m,
Trať:
klasická trať – zkrácená
Terén:
kopcovitý, převážně dobře průběžný, středně hustá síť
komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Miroslav Frömmel, R3
hlavní rozhodčí: Zdeněk Kolář, R3
stavba tratí:
Jan Rusin, Ondřej Volák, Zdeněk Sokolář

8. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

Sobota 21. května 2016
OK Lokomotiva Pardubice (LPU)
do 15.05.2016 na ORIS
(výjimečně na e-mailu vcp16#lpu.cz)
Kategorie:
mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C,
H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C
veteraniáda: D35C, D40C, D45C, D50C, D55C, D60C, D65C,
H35C, H40C, H45C, H50C, H55C, H60C, H65C, H70C
veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D,
H10C,
H10N, H12D, H14D, H21D, H35D, H45D, H55D,
HDR, P, T
Shromaždiště:
Ctětín
Způsob placení:
při prezentaci
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 500 m
centrum – start
do 1000 m
centrum – cíl
do 500 m
Mapa:
Oběšinka, 1:15000 pro mistrovství oblasti,
1:10000 pro ostatní kategorie, E = 5m, stav 2015,
autor Petr Mareček
Trať:
klasická trať
Terén:
Les pouze s mírným převýšením (460 – 580 m n. m.), v části
hustníky (snížená viditelnost), v části čistý les, těžká
podložka, vodoteče, četné komunikace, různorodá vegetace
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Karel Haas

Informace:

hlavní rozhodčí: Václav Farář, R1
stavba tratí:
Zbyněk Štěrba, R3
http://lpu.cz/vcp16

9. kolo soutěží:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

Sobota 28. května 2016
TJ START Náchod (SNA)
do 22.05.2015 na ORIS
(výjimečně na e-mailu lubos.hanus#iol.cz)
Shromaždiště:
Odolov u Malých Svatoňovic
Způsob placení:
při prezentaci
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 500 m
centrum – start
do 1000 m
centrum – cíl
0 m
Mapa:
Švédský vrch 1:10 000
Trať:
klasická trať
Terén:
kopcovitý, převážně dobře průběžný, střední síť komunikací,
občasný výskyt kamenů a srázků, množství staveb pohraničního
opevnění
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Pavel Slavík
hlavní rozhodčí: Martin Macek
stavba tratí:
Zdeněk Sokolář

10. kolo soutěží:
Sobota 11. června 2016
TJ Jiskra Hořice (HOR)
do 05.06.2016 na ORIS
(výjimečně na e-mailu prihlasky#obhorice.cz)
Shromaždiště:
sportovní zařízení obce Holovousy
Způsob placení:
při prezentaci
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 500 m
centrum – start
do 1000 m
centrum – cíl
do 600 m
Mapa:
Hořický Chlum 1, revize jaro 2016, 1:10 000, E = 5 m
Trať:
klasická trať
Terén:
zalesněný hřbet, prostorově pestrý, střední síť komunikací,
místy kameny a pozůstatky těžební činnosti
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Libor Vojtěch
hlavní rozhodčí: Martin Vávra, R3
stavba tratí:
Radek Vávra, R3
Poznámka:
bude vybíráno parkovné
Informace:
http://www.obhorice.cz

Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

Dle podkladů pořadatelů zpracoval a aktualizoval:
10.04.2016, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

