
Manufaktura Český pohár, INOV-8 Žebříček A 

v orientačním běhu na klasické a krátké trati 

    WORLD RANKING EVENT  

       POKYNY K ZÁVODU  
 

Podmínky účasti: jsou stanoveny Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15.7.2021, 

s upřesněním jednotlivých Krajských hygienických stanic a jsou shrnuty v ANTI-

COVIDOVÝCH POKYNECH vydaných pořadatelem viz  

 anticovid.pdf (skprostejov.cz) 

Prezentace:  není nutné na prezentaci vůbec chodit, pokud možno vše vyřešit předem on-line (platby na 

účet lze posílat až do pátku 3.9., přeplatky pošleme zpět na účet nejpozději další týden, 

účetní doklady budou dostupné v ORIS, změny čipu posílejte předem na hlava@iresta.cz ). 

V nutných případech bude prezentace dostupná průběžně po celou dobu závodu počínaje 

časem 60 minut před prvním startem.  

  

SOBOTA – KLASICKÁ TRAŤ 
Datum:   4. 9.2021 

Centrum:   Kladky, lyžařský areál 49.6571897N, 16.8280000E 

Parkování: na louce v blízkosti centra za poplatek 30,- Kč/1 auto, autobusy za poplatek 100,- Kč/1 bus na 

zpevněných plochách v obci, dodržujte pokyny pořadatelů.  

 Postup při příjezdu do arény osobním autem:  

1) Zaplatíte 30,- Kč, dostanete doklad 

2) Přesunete se na KONTROLNÍ BOD ANTI-COVID  

3) Pořadatelé provedou kontrolu 

4) Pokud bude vše v pořádku obdržíte označovací pásku na ruku (platí na oba dva dny) 

5) Zaparkujete a přesunete se do centra závodu (cca 300 – 500 m) 

Postup při příjezdu autobusem:  

1) Částku 100,- Kč zaplaťte předem na účet 

2) Vystupte před obecním úřadem, pěšky se přesuňte na KONTROLNÍ BOD ANTI-COVID  

3) Pořadatelé provedou kontrolu 

4) Pokud bude vše v pořádku obdržíte označovací pásku na ruku (platí na oba dva dny) 

5) Celková vzdálenost ze zastávky do centra je cca 900 m  

Start:  intervalový, 00 = 12:00 hodin. Je vzdálen 1900 m s převýšením 70 m, chůzí počítejte zhruba 

35 minut na cestu. Modro-bílé fáborky. Cestou na start (v blízkosti centra) bude výdej 

startovních čísel (samoobsluha) a výdej GPS jednotek.  

 Cestou na start a z cíle budete procházet soukromou oborou, kterou nám majitel dovolil 

pro tento závod na dvou místech otevřít. Chovejte se ohleduplně a respektujte případné 

pokyny pořadatelů.  

http://ob.skprostejov.cz/cp2021/dok/anticovid.pdf
mailto:hlava@iresta.cz


Terén:  kopcovitý. Smíšený les, většinou dobře průběžný, místy paseky po kůrovcové kalamitě. Místy 
prudké svahy, kameny, skalky. Doporučujeme boty s hřeby, minimálně se špunty.  

 
Způsob ražení:  Elektronické - SportIdent, všechny kontroly včetně cíle budou nastaveny v režimu 

bezdotykového ražení BEACON.  

Popisy kontrol: pro všechny kategorie vytištěné na mapě a ve startovním koridoru 

Parametry tratí:      

KATEGORIE DÉLKA (m) PŘEVÝŠENÍ (m) POČET KONTROL 

D16A 4,3 250 12 

D18A 4,6 290 11 

D20A 5,7 225 12 

D21A 6,8 415 13 

D21E / W21E 7,4 345 14 

H16A 6,4 350 14 

H18A 7,8 590 14 

H20A 9,0 560 18 

H21A 11,0 705 20 

H21E / M21E 12,2 825 19 

  
 
Mapa:  Věžnice 2021, 1:15 000, E = 5 m, stav 08/2021, ISSOM 2017-2, vodovzdorně upravena (v 

mapníku), tisk ofsetem Žaket Praha, formát A3, mapovali Zdeněk Rajnošek ml. a Zdeněk Janů 

ml. Po doběhu se mapy odevzdávají na vyhrazeném místě v cíli.  

Startovní listina:  bude zveřejněna v ORIS, vyvěšena v centru a na startu  

Startovní čísla:  pro všechny kategorie samoodběrem cestou na start (při vstupu do obory, cca 100 m od 

centra). Závodníci jsou povinni mít číslo nepřeložené viditelně připevněno na hrudi.   

GPS tracking:  závodníci kategorie H21/M21 E a závodnice kategorie D21/W21 E poběží s GPS jednotkami. 

Výdej jednotek cestou na start (při vstupu do obory, cca 100 m od centra), odevzdání na 

stejném místě při návratu z cíle.  

Občerstvovací stanice:  na tratích jsou 1 – 3 (podle délky tratě) občerstvovací stanice, jsou vyznačeny v popisech. 

K dispozici bude čistá, neperlivá voda.  

Výměna mapy:  kategorie H21/M21 E má na trati výměnu mapy. Výměna bude obsazena pořadatelem. 

Cíl:  vzdálen cca 1000 m od centra, cesta z cíle značena červenobílými fáborky, v cíli občerstvení 

0,5 litrovka neperlivé vody.  

Výsledky:  průběžné výsledky budou k dispozici on-line a budou vyvěšovány v centru  

Vyhlášení výsledků:  v centru závodu, v cca 16:30 hodin (bude upřesněno spíkrem závodu). Diplomy a medailemi 

budou odměněni nejlepší 3 závodníci ve všech kategoriích vyjma H21A a D21A. Medaile a 

diplomy NEBUDOU vydávány v zastoupení (případné opodstatněné výjimky z tohoto 

pravidla povoluje ředitel závodu.  

Občerstvení:  budete mít možnost zakoupit v centru závodu, připravují místní Sokoli a hasiči. K dispozici 

bude pivo, limo, čaj, káva, klobásy, cukrovinky a také rizoto a těstovinový salát.  

WC:  kabiny Toi - Toi v centru závodu, využívejte dezinfekčního stojanu 

Mytí:  nebude zajišťováno  

Zdravotní zabezpečení: v centru závodu, zajišťuje ZZS Olomouckého kraje  

Dětská školka:  nebude zajišťována 



Protesty:  k rukám hlavního rozhodčího, vklad 400,-Kč. Podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl.25.2. 

e-mailem na adresu: hlava@iresta.cz  

Jury:  členství bude nabídnuto Marku Cahlovi (LCE), Zdence Kozákové (TBM) a Marku Prášilovi (SJI).   

Ochrana osobních  

údajů (GDPR):  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním 
systému ORIS.  

Fotografování:  V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti 
o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb. 
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků 
(jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Funkcionáři:   ředitel závodu  Dušan Vystavěl (R1) 

hlavní rozhodčí   Miroslav Hlava (R1)  
stavitel tratí   Jiří Otrusina (R1), Marcel Skřivanek  
WRE IOF Adviser Jerzy Antonowicz (IOF SEA) 

 
Upozornění: 1) Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  

2) Lékařská pomoc pouze v centru závodu.  
  
    

NEDĚLE – KRÁTKÁ TRAŤ 
Datum:   5.9.2021 

Centrum:   Valchov, hřiště na kraji obce 49.4724142N, 16.7110956E 

Parkování: na louce v blízkosti centra za poplatek 30,- Kč/1 auto, autobusy za poplatek 100,- Kč/1 bus na 

zpevněných plochách v obci, dodržujte pokyny pořadatelů.  

 Postup při příjezdu do arény osobním autem:  

1) Zaplatíte 30,- Kč, dostanete doklad 

2) Zaparkujete a přesunete se do centra závodu (cca 200 - 400 m) 

3) Cestou půjdete přes KONTROLNÍ BOD ANTI-COVID  

4) Pořadatelé provedou kontrolu (budou platit označovací pásky ze soboty) 

5) Pokud se účastníte jen nedělního závodu a vše bude v pořádku, obdržíte označovací 

pásku na ruku  

Postup při příjezdu autobusem:  

1) Částku 100,- Kč zaplaťte předem na účet 

2) Zaparkujete a přesunete se do centra závodu (cca 200 m)  

3) Cestou půjdete přes KONTROLNÍ BOD ANTI-COVID  

4) Pořadatelé provedou kontrolu (budou platit označovací pásky ze soboty)  

Start:  intervalový, 00 = 10:00 hodin. Je vzdálen 800 m s převýšením 10 m, chůzí počítejte 10 - 15 

minut na cestu. Modro-bílé fáborky. Cestou na start bude výdej startovních čísel 

(samoobsluha) a výdej GPS jednotek.   

Terén:  mírně kopcovitý, částečně členitý, drobné terénní tvary po těžbě ledku. Většinou borovicový 
les, dobře průběžný.  
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Způsob ražení:  Elektronické - SportIdent, všechny kontroly včetně cíle budou nastaveny v režimu 

bezdotykového ražení BEACON.  

Popisy kontrol: pro všechny kategorie vytištěné na mapě a ve startovním koridoru 

 
Parametry tratí:   

KATEGORIE DÉLKA (m) PŘEVÝŠENÍ (m) POČET KONTROL 

D16A 3,2 115 16 

D18A 3,6 145 17 

D20A 4,1 155 18 

D21A 4,5 185 19 

D21E / W21E 5,2 190 22 

H16A 4,3 160 19 

H18A 4,7 210 20 

H20A 5,4 230 20 

H21A 5,7 220 24 

H21E / M21E 6,2 240 25 

 
Mapa:  Ledková huť 2021, 1:10 000, E = 5 m, stav 08/2021, ISSOM 2017-2, tisk na laserem 

vodovzdorný papír (YUPO) Nord Service Opava, formát A4, mapovali Zdeněk Rajnošek ml. a 

Zdeněk Janů ml. Po doběhu se mapy odevzdávají na vyhrazeném místě v cíli.  

Startovní listina:  bude zveřejněna v ORIS, vyvěšena v centru a na startu  

Startovní čísla:  pro všechny kategorie samoodběrem cestou na start. Závodníci jsou povinni mít číslo 

nepřeložené viditelně připevněno na hrudi.   

GPS tracking:  závodníci kategorie H21/M21 E a závodnice kategorie D21/W21 E poběží s GPS jednotkami. 

Výdej jednotek cestou na start, odevzdání v cíli.  

Občerstvovací stanice:  na tratích nejsou  

Cíl:  v centru závodu, v cíli občerstvení 0,5 litrovka neperlivé vody.  

Výsledky:  průběžné výsledky budou k dispozici on-line a budou vyvěšovány v centru  

Vyhlášení výsledků:  v centru závodu, v cca 14:00 hodin (bude upřesněno spíkrem závodu). Diplomy a medailemi 

budou odměněni nejlepší 3 závodníci ve všech kategoriích vyjma H21A a D21A. Medaile a 

diplomy NEBUDOU vydávány v zastoupení (případné opodstatněné výjimky z tohoto 

pravidla povoluje ředitel závodu).  

Občerstvení:  budete mít možnost zakoupit v centru závodu, připravují místní Sokoli. K dispozici bude pivo, 

limo, čaj, káva, klobásy, cukrovinky.   

WC:  kabiny Toi-Toi v centru závodu, využívejte dezinfekčního stojanu 

Mytí:  nebude zajišťováno  

Zdravotní zabezpečení: v centru závodu, zajišťuje ZZS Jihomoravského kraje  

Dětská školka:  nebude zajišťována 

Protesty:  k rukám hlavního rozhodčího, vklad 400,-Kč. Podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl.25.2. 

e-mailem na adresu: hlava@iresta.cz  

Jury:  členství bude nabídnuto Marku Cahlovi (LCE), Zdence Kozákové (TBM) a Marku Prášilovi(SJI).    
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Ochrana osobních  

údajů (GDPR):  Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním 
systému ORIS.  

Fotografování:  V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti 
o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb. 
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků 
(jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Funkcionáři:   ředitel závodu  Dušan Vystavěl (R1) 

hlavní rozhodčí   Miroslav Hlava (R1)  
stavitel tratí   Jiří Otrusina (R1)  
WRE IOF Adviser Jerzy Antonowicz (IOF SEA) 

 
Upozornění: 1) Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  

2) Lékařská pomoc pouze v centru závodu.  
  

 
 
 
Miroslav Hlava        Dušan Vystavěl 
hlavní rozhodčí       ředitel závodu 

 
 

 

 
 
 
 

   
 

 


