
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 

Mistrovství a Veteraniáda České republiky v orientačním běhu sprintových štafet 2019 

Pardubice 19. 5. 2019 
 

Ve městě Pardubice, konkrétně v městské části Polabiny, připravili pořadatelé z OK Lokomotiva Pardubice 

Mistrovství a Veteraniádu ČR v orientačním běhu sprintových štafet. Ze závodu dospělých bude přímý přenos 

České televize. Věříme, že se Vám připravené závody budou líbit.  

 

Pořadatelský subjekt: OK Lokomotiva Pardubice 
 

Centrum:  Pardubice, Polabiny 3, louka na břehu Labe (GPS: 50.0417692N, 15.7667014E) 
 

Prezentace:  V centru 8:00 – 8:30 hod. 

Zadávání soupisek výhradně v IS ORIS do soboty 18. 5. 2019 do 20:00 hod. Případné 

změny čísel čipů nejpozději do ukončení prezentace.  
 

Parkování: Auta: Parkování je na dvou místech (viz plánek). V případě naplnění těchto parkovišť 

parkujte ve městě mimo prostoru závodu při dodržení dopravních předpisů. 

 Autobusy: Účastníci závodu vystoupí dle pokynů pořadatelů na ulici Hradecká nad arénou 

(ve směru od severu na zastávce MHD; ve směru od jihu v zálivu u sjezdu k řece Labe), 

autobus odjede parkovat na veřejná parkoviště (viz plánek) - parkování na nich již není 

organizováno pořadateli. 
 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum     do 800 m 

 Centrum – karanténa kategorií M ČR   100 m 

 Centrum – start, cíl     0 m 
 

Mapa: Polabiny III, měřítko 1:4000 (E = 2 m), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Petr 

Fiala, stav jaro 2019, formát A3; mapa bude pro všechny kategorie v mapníku.  

 Mapy budou vydávány klubům po závěrečném vyhlášení vítězů. 

 Kolem některých domů mají místní obyvatelé většinou vlastními silami vybudované 

okrasné zahrádky a záhonky s květinami či okrasnými keři, tyto prostory jsou tak malé, že 

je nešlo zaznamenat do mapy, prosíme tedy závodníky o ohleduplnost 

 V terénu se na loukách mohou objevit nově vyšlapané cestičky od pejskařů, které nebudou 

v mapě zaznamenány. 

 Zvláštní mapové značky: 

  černý křížek – jiný umělý objekt 

  černé kolečko – kolotoč 
 

Terén: Sídliště Polabiny 3, areály škol, zeleň s vodními prvky na břehu Labe, rovinatý terén. 

Předchozí mapa: Labe (2007). 

 Běžecký podklad: na sídlišti asfaltové cestičky resp. trávník (50 %), v zeleni na břehu Labe 

trávník a mlatové cestičky (50 %), na některých místech na loukách neposečená tráva. 
 

Upozornění:         Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní bezpečnosti. Každý závodník 

závodí na vlastní nebezpečí.  
  

Běžecké oblečení, obutí:  V kategoriích MČR (DH18 a DH21) jsou povinni všichni členové jedné štafety běžet ve 

shodných (klubových) vrchních částech dresu. Vzhledem k charakteru terénu 

doporučujeme krosovou obuv. 
 

Závodní prostor:  Vyznačen v přiloženém plánku. Závodní prostor je uzavřen pro účastníky závodu. 
 

Popisy kontrol:  Na mapě. 
 

Ražení:  Elektronické – SportIdent. Označovací jednotky systému budou nastaveny do režimu 

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Cílová krabička 

bude zapnuta v BEACON módu pro 1., 2. a 3. úsek. Cílová krabička nebude zapnuta 

v BEACON módu pro 4. úsek.  

  Před startem je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V případě selhání SI 

jednotky jsou na mapě políčka R.  
 

Startovní čísla: Startovní čísla si vyzvednou kluby na prezentaci. Všichni závodníci běží se startovními 

čísly viditelně umístěnými na hrudi (v kategorii DH21 i na zádech); závodníci bez 

startovního čísla nebudou vpuštěni na start. Startovní se odevzdají po doběhu v cíli. 
 



GPS:  Vybrané štafety kategorie DH21 poběží s GPS jednotkou. Vesty budou k odebrání 

v karanténě (je možné běžet s vlastní vestou). GPS jednotky budou vkládány do vest 

v karanténě 5 minut před odchodem na předávku. GPS jednotky budou po doběhu 

vybírány v cíli.  

 GPS tracking bude zveřejněn od 14:00 hod na webových stránkách: 

 https://www.tulospalvelu.fi/gps/201905189DH21/ 
  

Karanténa: Karanténa je pro kategorie MČR (DH21 a DH18):  

 - vstup do karantény bude umožněn od 8:30 do 8:50; 

 - před vstupem do karantény bude probíhat elektronická kontrola čipů, do karantény bude 

umožněn vstup pouze závodníkům se správným čipem; 

 - po elektronické kontrole čipů již nebude závodníkům umožněno do jejich startu opuštění 

karantény; 

 - v prostoru karantény platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných komunikačních 

prostředků – porušení tohoto zákazu je důvodem k diskvalifikaci; 

 - k dispozici bude dostatečný prostor na rozcvičení, WC, kryté prostory a pitná voda; 

 - závodníci obdrží GPS, popř. vestu; 

 - věci odložené na označeném místě budou k vyzvednutí po doběhu; 
  

Ukázková předávka: V 8:30 hod. 
 

Průběh závodu:  Závodníci jsou povinni před startem vynulovat svůj čip a následně provést kontrolu 

nulování (k dispozici budou i krabičky SIAC CHECK a SIAC Batttery test). 

 Závodníci 1. úseků budou vpuštěni do startovního prostoru zhruba 4 minuty před startem 

své kategorie. Po odstartování závodníci vyběhnou značeným úsekem 130 m na mapový 

start. 

 Po absolvování větší části trati probíhají závodníci diváckým úsekem na diváckou kontrolu 

v blízkosti arény. Čas od této divácké kontroly do cíle je 1-2 minuty.  

 Po absolvování závěrečné části tratě razí všichni závodníci sběrnou kontrolu a pokračují 

povinným úsekem do cíle.  

 Na předávce dobíhající závodníci 1., 2. a 3. úseku nejdříve orazí cílovou kontrolu 

(bezkontaktní ražení) a teprve poté dotykem ruky předají štafetu dalším úsekům. Po 

předávce odevzdají mapu.  

 Závodníci 2., 3: a 4. úseku kategorií DH18 a DH21 budou včas společně odvedeni 

z karantény do prostoru předávky (závodníci veteraniády se do prostoru předávky dostaví 

včas sami). 

 Závodníci dalšího úseku běží na mapový start přes výdejnu map, kde si sami odeberou 

mapu označenou jejich startovním číslem a číslem úseku. 

 Závodníci ze 4. úseku dobíhají do cíle zvláštním koridorem, pro celkový výsledek je 

rozhodující pořadí na cílové čáře. Cílovou krabičku závodníci razí kontaktně až za cílovou 

čarou a cíloví rozhodčí kontrolují dodržení pořadí doběhnuvších závodníků. 
 

Start: 09:00   DH18 

 10:30   DH21 

 12:15   kategorie Veteraniády ČR 
 

Povinné úseky:  Start – začátek orientace 90 m 

 Divácký úsek mezi kontrolami 80 m 

 Poslední kontrola – cíl 70 m 

Povinné úseky jsou vyznačeny koridory. 
 

Parametry tratí: 

  1. a 4. úsek 2. a 3. úsek 

 
Délka (km) 

Převýšení 

(m) 

Počet 

kontrol 
Délka (km) 

Převýšen 

(m)í 

Počet 

kontrol 

DH21 2,5 - 2,6 20 20 2,9 - 3,0 20 21 

DH18 2,3 - 2,4 20 18 2,8 20 22 

DH140 2,2 - 2,3 20 12 3,0 20 16 

DH180 2,3 14 13 2,4 - 2,5 14 15 

DH220 1,9 14 12 2,2 14 13 

DH260 1,6 10 12 2,0 10 14 
 



 Na tratích jsou použity různé metody farstování, jednou z nich je tzv. „ladybug“ (dejte 

pozor na správné pořadí kontrol) viz. ukázka: 

  
 

Zakázané prostory při závodě: V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě 

zakresleny mapovými značkami:  

 201 Neschůdný sráz  

 304.1 Nepřekonatelné vodní těleso 

                                  421 Nepřekonatelná vegetace  

 521.1 Nepřekonatelná zeď  

 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada  

 526.1 Budova 

  707 Nepřekonatelná hranice – v terénu bude vyznačeno páskou a hlídáno pořadateli 

  
 Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 528.1 Oblast se 

zakázaným vstupem, 709 Nepřístupná oblast, 714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená 

oblast. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací! 
 

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu.  
 

Mezičasy: Radiový přenos mezičasů z kontrol na shromaždiště zajišťuje firma RACOM.  
 

Předpokládané časy vítězů:  Podle Soutěžního řádu soutěží sekce OB. 
 

Časový limit: 100 minut celá štafeta. 
 

Občerstvení: V cíli.  
 

WC: V centru a v karanténě.  
 

Mytí: Nouzové v areálu centra. 
 

Školka:   V centru. Žádáme rodiče, aby děti umisťovali do školky jen na nezbytně nutnou dobu. 
 

Zdravotní služba:   V cíli zajišťuje lékař. 
 

Výsledky:  Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru. On-line výsledky je možno sledovat na 

webu https://liveresultat.orientering.se/. 

  Konečné oficiální výsledky na www stránkách http://lpu.cz/mcr19 a v IS ORIS. 
 

Vyhlášení výsledků:  Květinové vyhlášení kategorie DH21: ihned po doběhu prvních tří štafet. 

  Medailové vyhlášení: V 13:45 hod. v centru. Vyhlášeny budou štafety na 1. – 3. místě 

v kategoriích M ČR i Veteraniády ČR. 

  Pro štafety v kategorii DH21 na 1. – 3. místě jsou připraveny peněžní ceny ve výši 4000 – 

2000 – 1000 Kč. 

  Žádáme závodníky, aby k vyhlášení vítězů nastoupili v klubovém dresu nebo overalu, 

nikoliv v civilním oblečení. 
 

Ubytování:   Kluby, které si objednaly ubytování, ho mají zajištěné v tělocvičnách Gymnázia Pardubice, 

Dašická ul. Podrobnosti budou v ubytovacích poukazech, které kluby obdrží na prezentaci. 
 

Stravování a občerstvení:  Restaurace v Pardubicích mimo závodní prostor (viz plánek), prodej občerstvení v centru. 
 

Protesty:  S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
 

http://lpu.cz/mcr19


Jury:  Martin Poklop, Libor Slezák, Marek Cahel 
 

Funkcionáři:  ředitel závodu   Karel Haas 

  hlavní rozhodčí   Petr Klimpl 

  stavba tratí   Zuzana Klimplová, Lukáš Hovorka 

 

Poděkování partnerům a sponzorům závodu: 

Partneři pořadatele: město Pardubice; Pardubický kraj; ČSOB Pojišťovna; AITCOM; PROXIM; Služby města 

Pardubic; Dostihový spolek; spolek PARDUBICE ZELENÁ BRÁNA POLABÍ 
 

Partneři Českého svazu orientačních sportů: Lesy ČR s.p., T-MAPY; TOI-TOI; H.S.H. sport; Žaket; Suninvent, 

Sporticus, ČSOB Pojišťovna, Trimtex 

 

Pořadatelé děkují všem partnerům a sponzorům za pomoc při organizování tohoto závodu. 

Velké poděkování patří i Statutárnímu městu Pardubice a Městskému obvodu Pardubice II za vstřícnost při 

přípravě této sportovní akce. 

 

 

 

 



 
 

 


