
POKYNY PRO ÚČASTNÍKY 
 

O pardubického půlkoně 
 

Žebříček B-Čechy východ v orientačním běhu 2021 (1. a 2. kolo) 

Východočeský pohár v orientačním běhu 2021 (1. a 2. kolo) 

 

Datum konání:   Sobota 29. 5. 2021 závod na klasické trati 

Neděle 30. 5. 2021 závod na krátké trati  

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

Pořádající subjekt:  OK Lokomotiva Pardubice (LPU)  

Shromaždiště:  Vysoká u Holic (50.0275594N, 16.0617817E) 

Covidová opatření: Při příchodu z parkoviště odevzdá účastník závodu na určeném místě „Čestné 

prohlášení“ týkající Covid-19 (tiskopis čestného prohlášení je na webu závodu 

http://lpu.cz/zb21 a na stránce závodu v IS ORIS); od pořadatelů dostane 

identifikační náramek, bez kterého mu nebude umožněn start. Závodníci, kteří běží 

v sobotu i v neděli, absolvují tuto proceduru jen v sobotu. 

Dodržujte prosím platná mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Nejezděte na závody, pokud se nebudete cítit dobře!!! 

Přihlášením na závod souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 

Prezentace: Není, dodatečné přihlášky nejsou možné. Případné změny čipů hlaste SMS na 

telefon 605205522 nebo před cestou na start u vyčítání 

Parkování: Auta podle pokynů pořadatelů (parkovné 20 Kč/den) – parkování bude řešeno 

operativně, díky počasí jsou domluvené louky na parkování hodně mokré; autobusy 

v obci podle pokynů pořadatelů (parkovné neplatí). 

Vzdálenosti:  Oba dny: parkoviště – shromaždiště   do 500 m 

Sobota: shromaždiště – start    2000 m 

Sobota: shromaždiště – cíl    1900 m (start a cíl nejsou u sebe) 

Neděle: shromaždiště – start    800 m 

Neděle: shromaždiště – cíl    800 m (start a cíl jsou téměř u sebe) 

Cesta na start je značena modrobílými fáborky, cesta z cíle červenobílými fáborky. 

Mapy: Sobota: U tří pánů – kategorie DH16 – 21 měřítko 1:15000, E = 5 m; ostatní 

kategorie: 1:10000, E = 5 m; mapový klíč ISOM 2017-2, stav květen 2021, autor Jan 

Potštejnský, mapy jsou v mapníku. 

Neděle: Blanická stráň – všechny kategorie měřítko 1:10000, E = 5 m; mapový klíč 

ISOM 2017-2, stav květen 2021, autoři Jan Potštejnský a Radek Novotný, mapy jsou 

v mapníku.  

Zvláštní mapové značky: 

hnědý trojúhelník – plošinka 

černé kolečko – betonová skruž s tyčí 

černý křížek – jiný umělý objekt 

Popisy kontrol:  Budou zveřejněny pouze v IS ORIS a budou na mapě. 

Terén:  Převážně rovinatý terén s mírným převýšením a terénními detaily. Řada porostových 

detailů, hustá síť komunikací. Předchozí mapy: Blanická stráň (2016), Pětinoha 1 

(1991), U tří pánů (1986). 

Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory, kromě pořadatelem vyznačených cest na start jsou 

zakázaným prostorem; zákaz vstupu do oblastí ohraničených mapovými značkami 

522.0 („plot“); 524.0 („vysoký plot“); 709.0 („nepřístupná oblast“), na neposekané 

louky a na osázené paseky – porušení zákazu znamená diskvalifikaci. 

Systém ražení:  SportIdent, bezkontaktní ražení (lze použít všechny typy čipů SI). V případě poruchy 

jednotky SI se razí kleštěmi do dolního okraje mapy, v tomto případě je třeba na tuto 

skutečnost upozornit pořadatele v cíli. 

Start: Intervalový; start 00 v sobotu i v neděli v 10:00 hod.  

Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým 

startem. V prvním koridoru provede vymazání dat čipu. Ve druhém koridoru musí 

provést kontrolu vymazání dat čipu a to nejdříve 2 minuty před svým startem. Mapu 

si bere po startu. 

http://lpu.cz/zb21


Cíl: Závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a je povinen si bezprostředně po 

doběhu vyčíst čip na shromaždišti; mapy se odevzdávají v cíli.  

Časový limit:  Sobota – 130 minut; neděle – 70 minut. 

Občerstvení:  V cíli nebude poskytováno žádné občerstvení. 

WC:   TOI-TOI na shromaždišti, v sobotu i na startu. 

Mytí:   Není. 

Zdravotní služba:  V cíli zajišťuje zdravotník. 

Výsledky: Průběžné výsledky budou na stránce https://liveresultat.orientering.se/, oficiální 

výsledky v IS ORIS. 

Vyhlášení výsledků:  Není. 

Protesty: S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (sobota Lukáš Hovorka, neděle Zuzana 

Klimplová). Protesty proti konečným výsledkům lze zaslat na lpu@vco-ob.cz. 

Jury:   Sobota: Jaroslav Zeman (SJI), Viktor Mutinský (KUO), Jaroslav Kalibán (NPA) 

   Neděle: Milan Venhoda (SJI), Iva Mádlová (SHK), Petr Mareček (OSN) 

Důležité upozornění: V sobotu přecházejí závodníci cestou na start i cíle hodně frekventovanou silnici 2. 

třídy (auta tam jezdí hodně rychle). Dávejte pozor při přecházení!!!!! 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Informace: Poblíž vyčítání čipů připravili místní hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Vysoká 

u Holic připravili prodej občerstvení (formou "výdejního okénka" – plně v souladu 

s platnými epidemiologickými opatřeními) v obvyklém rozsahu (káva, limo, pivo, 

těstovinový salát, párky apod.). 

Na našich závodech budou i orienťácké sportovní stánky "O-RUN" a "Kazboš“. 

Funkcionáři:  Ředitel závodu   Karel Haas 

   Hlavní rozhodčí  sobota: Lukáš Hovorka, neděle: Zuzana Klimplová 

   Stavitel tratí   sobota: Petr Zvěřina, neděle: Petr Fencl 

 

Poděkování majitelům lesa: Konání obou závodů umožnili majitelé lesů, především Lesy České republiky a 

město Vysoké Mýto.  

Velké poděkování patří rodině Kopeckých (majitelé louky), Spolku dobrovolných hasičů Vysoká u Holic i 

všem občanům obce Vysoká u Holic za jejich toleranci v průběhu závodu. 

https://liveresultat.orientering.se/

