
Krajský přebor škol v orientačním běhu

– Jihočeský kraj, 2017

POKYNY

Pořadatelský orgán: Jihočeský krajský svaz ČSOS, Český svaz orientačních sportů ve spolupráci
s Asociací školních sportovních klubů České republiky

Pořadatelský subjekt: Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s.

Datum: Úterý 9. května 2017

Shromaždiště: Základní škola Jindřichův Hradec III, Vajgar 592 (4. ZŠ, http://www.4zsjh.cz).
Vstup pro účastníky závodu brankou na jihozápadní straně areálu u vchodu do tělocvičen. GPS:
49.1389000N, 15.0151000E, https://mapy.cz/s/1Bxah. V případě teplého a suchého počasí se
budou účastníci zdržovat na přilehlém travnatém hřišti. V případě studeného a/nebo vlhkého
počasí bude umožněn vstup do tělocvičny. Do tělocvičny prosíme zouvat. Toalety budou k dispozici
(při libovolném počasí) u tělocvičen, kde se bude nacházet též závodní kancelář.

Městská hromadná doprava: zastávky sídl. Vajgar – Merkur, sídl. Vajgar – trojstředisko, případně
sídl. Vajgar – bazén. Jízdní řády viz IDOS, http://jizdnirady.idnes.cz/jindrichuvhradec/
spojeni/.

Parkování (osobní auta): Parkoviště u bývalého kina (GPS: 49.1403381N, 15.0153367E, https:
//mapy.cz/s/1ByBj), případně podél „páteřní komunikace“ procházející Vajgarem (od kruhového
objezdu u Kauflandu po jihovýchodní roh pozemku 4. ZŠ).

Prezence: Od 9:30 do 10:15 na shromaždišti. Dohlášky na místě jsou možné pouze do kategorie T
(doprovod). Prosíme vedoucí jednotlivých škol, aby u prezence předložili svoji oddílovou startovku,
ve které škrtnou závodníky, kteří nebudou startovat.

Systém ražení: Sportident. Čipy objednané k zapůjčení budou vydány vedoucím jednotlivých
škol u prezence. Za ztracený čip bude požadována náhrada 850 Kč (čip je prakticky nezničitelný
a ztratitelný typicky pouze při mimozávodních aktivitách).

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr na shromaždišti. Popisy kontrol budou i na mapách. Popisy
všech kontrol, které se v závodě (v souhrnu všech kategorií) vyskytují, jsou ke stažení na

http://sosjh.cz/wp-content/uploads/2017-Prebor_skol-PopisyVsechKontrol.pdf.

Význam jednotlivých piktogramů lze předem nastudovat v dokumentu, který lze stáhnout zde:

http://krob.eso9.cz/Trenink/Dokumenty/Metodika/Piktogramy_iof_2004.pdf.
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http://www.4zsjh.cz
https://mapy.cz/s/1Bxah
https://mapy.cz/s/1Bxah
http://jizdnirady.idnes.cz/jindrichuvhradec/spojeni/
http://jizdnirady.idnes.cz/jindrichuvhradec/spojeni/
http://jizdnirady.idnes.cz/jindrichuvhradec/spojeni/
https://mapy.cz/s/1ByBj
https://mapy.cz/s/1ByBj
https://mapy.cz/s/1ByBj
http://sosjh.cz/wp-content/uploads/2017-Prebor_skol-PopisyVsechKontrol.pdf
http://krob.eso9.cz/Trenink/Dokumenty/Metodika/Piktogramy_iof_2004.pdf


Mapa: Vajgar, měřítko 1 : 4 000, ekvidistance 2 m, formát A4. Autor: Arnošt Komárek, stav 05/2017,
(sprintový) mapový klíč ISSOM2007, laserový tisk Nord Service Opava. Mapy budou vodovzdorně
upraveny vložením do lesklého euroobalu.

(Lesní) mapový klíč ve zkratce (na jedné A4) včetně souvisejících piktogramů z popisů je k nahléd-
nutí na

http://krob.eso9.cz/Pages/Dokumenty/DnyOrientace/Ostatni/Mapovy_klic.pdf.

Sprintový mapový klíč se od lesního liší jenom v detailech, které začátečník stejně nepozná.
Zásadnější značky ze sprintového klíče, které se liší od lesního jsou (1) „nepřekonatelná zed’“
(tlustá černá čára), (2) průchod (dvě černé krátké čárky vedle sebe) a (3) průchozí prostory pod
střechou (světle šedá). Vedoucí jednotlivých škol mají k dispozici závodní mapu a mohou se spolu
se závodníky na zed’, průchod i prostory pod střechou v mapě podívat.

Vzdálenosti: MHD sídl. Vajgar – Merkur – shromaždiště: 400 m
MHD sídl. Vajgar – trojstředisko – shromaždiště: 400 m
MHD sídl. Vajgar – bazén – shromaždiště: 900 m
Parkoviště – shromaždiště: 250 m
Shromaždiště – start: 450 m (modrobílé fáborky)
Cíl – shromaždiště: 0 m

Cestou na start se dvakrát překonává sídlištní komunikace. Při přecházení dbejte pokynů na místě
přítomných pořadatelů.

Terén: Sídlištní zástavba včetně oplocených areálů dvou základních škol. Doporučuje se obvyklá
atletická obuv s měkčí podrážkou. Boty s hřeby se důrazně nedoporučují.

Nebezpečné úseky: Závod probíhá na sídlišti bez omezené automobilové dopravy. V celém závod-
ním prostoru platí celoročně maximální povolená rychlost 30 km/h. Většina všech tratí je vedena
uvnitř vnitrobloků bez motorové dopravy. Na několika místech je však třeba překonávat místní síd-
lištní komunikace s minimálním avšak nenulovým provozem. Místa, kde lze s ohledem na stavbu
tratí očekávat větší množství přebíhajících závodníků budou pod dohledem pořadatelů v reflexních
vestách. Dbejte jejich pokynů. Všude dbejte vlastní bezpečnosti. Komunikace s automobilo-
vým provozem pouze přebíhejte a neběhejte po nich. Vždy se rozhlédněte a ujistěte, že se
neblíží motorové vozidlo. Dodržuje obecně platná pravidla silničního provozu.

Povinný úsek: Všechny kategorie mají povinný úsek v délce 30 m po oražení kontroly s kódem 31
(povinný úsek je označen též v popisech), kde po přechodu a pod dohledem pořadatelů v reflexních
vestách překonají „páteřní komunikaci“ procházející středem Vajgaru (i zde platí max. povolená
rychlost 30 km/h). Tuto komunikaci je zakázáno překonávat jinde a jindy než neprodleně po
oražení kontroly s kódem 31.

Ploty a zdi: Ke kontrolám nacházejícím se uvnitř oplocených pozemků je nutné doběhnout
některým z průchodů (branky/brány), které jsou vyznačeny v mapě značkou průchod. Je zakázáno
překonávat ploty, resp. zdi (v mapě vyznačené značkou nepřekonatelný plot, resp. zed’ – tlustá
černá čára). Totéž platí pro opuštění oploceného areálu.

Start: 00 = 11:00. Na startu budou 3 koridory oddělené páskou.
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Koridor 1 Vstup 3 minuty před vlastním startem. U vstupu do koridoru 1 budou umístěny hodiny
s časem posunutým o 3 minuty dopředu. Závodník se hlásí u vstupu do tohoto koridoru
neprodleně poté, co se na těchto hodinách objeví jeho startovní čas. Např. závodník se
startovním časem 12 (11:12) se dostaví do koridoru 1 v okamžiku, kdy hodiny u vstupu
do koridoru 1 ukazují čas 12 (11:12), reálně v 11:09. V koridoru 1 závodník vymaže staré
záznamy na čipu. Zapotřebí přidržet čip v jedné z krabiček označených „Clear “ do jejího
zapípání/zablikání. Pozor, u některých čipů může tato procedura trvat i 10 sekund, bud’te
proto trpěliví.

Koridor 2 Vstup 2 minuty před vlastním startem. V koridoru 2 závodník ověří svoji přítomnost
oražením krabičky označené „Check“. Opět potřeba počkat na zapípání/zablikání. V případě,
že krabička „Check“ nezapípá/nezabliká, je třeba zopakovat proceduru vymazání starých
záznamů v krabičce „Clear “. Pozor, krabičku „Check“ je zapotřebí orazit nejvýše 2 minuty
před vlastním startem. V opačném případě se závodník vystavuje nebezpečí diskvalifikace
z důvodu brzkého startu.

Koridor 3 Vstup 1 minutu před vlastním startem. Závodník se postaví na startovní čáru a vyčkává
zvukového signálu označujícího moment startu. Hodiny u startovní čáry již ukazují reálný
čas. Zvukový signál: čtyři kratší pípnutí následovaná jedním dlouhým, po jehož zaznění
závodník startuje. Dlouhé pípnutí též značí okamžik přechodu mezi jednotlivými koridory.

Po startu následuje odběr mapy (závodník je osobně zodpovědný za odběr mapy své kategorie)
a krátký povinný úsek k prvnímu lampionu (mapový start = trojúhelníček v mapě). Na mapovém
startu se neoznačuje průchod čipem ani kleštěmi. Z mapového startu pokračuje závodník dle
vlastního uvážení k první kontrole.

Kontroly: Na kontrolách budou umístěny stojany s OB lampionem a krabičkou. Průchod kontrolou
se označuje vložením čipu do krabičky (nutno vyčkat zablikání/zapípání, typicky netrvá déle než
1 sekundu). Na kontrole vždy zkontrolujte její číslo (kód) s kódem v popisech. Na dohled se může
nacházet více kontrol, z nichž ne všechny jsou součástí tratě konkrétního závodníka. Při poruše
elektronického ražení (krabička nebliká/nepípá) razí závodníci klasickými kleštěmi do políček R1,
R2, R3. Mapu s ražením pak předloží rozhodčímu u vyčítání ke kontrole.

Cíl: Závod končí oražením krabičky označené „Cíl “ umístěné na cílové čáře (dvojité kolečko
v mapě). Neprodleně po proběhnutí cílem se dostavte do závodní kanceláře (vstup do tělo-
cvičen) k vyčtení čipu a to i v případě, že víte, že nemáte všechny kontroly. Závodníci, kteří
již doběhli v rámci fair play neukazují mapu s tratěmi závodníkům, kteří ještě nevystartovali.

Parametry tratí:
D3 1 850 m / 18 kontrol H3 1 870 m / 18 kontrol
D5 2 000 m / 18 kontrol H5 2 130 m / 17 kontrol
D7 2 090 m / 20 kontrol H7 2 150 m / 18 kontrol
D9 2 190 m / 18 kontrol H9 2 360 m / 18 kontrol
DS 2 500 m / 19 kontrol HS 2 620 m / 20 kontrol
T 2 300 m / 17 kontrol
Převýšení u všech tratí zanedbatelné.
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Časový limit: 60 minut. Pokud jste na trati již více jak 60 minut, vynechejte všechny zbývající
kontroly a pokuste se nalézt libovolnou cestu zpět na shromaždiště. Závodní prostor je ohraničen
plotem kasáren na západě a silnicemi s výrazně vyšší intenzitou dopravy než v závodním prostoru
na ostatních stranách. Na tyto silnice v žádném případě nevstupujte. Kromě ohrožení vlastní
bezpečnosti též opouštíte závodní prostor a od shromaždiště se vzdalujete.

Průběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky
budou umístěny na webu závodu

http://sosjh.cz/poradame/prebor-skol-jihoceskeho-kraje-2017/

a v systému ORIS

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4143.

Vyhlášení vítězů: Předpokládáme ve 13:30. Budou vyhlášeni první tři závodníci v každé kategorii
(kromě T) a obdrží diplom a středně velkou sladkou odměnu. Dále budou vyhlášena první tři
družstva v každé ze tří kategorií (první stupeň ZŠ, druhý stupeň ZŠ, střední školy), která obdrží též
diplom a větší sladkou odměnu.

Občerstvení: Není zajištěno. Pití i svačiny potřeba přinést s sebou.

Protesty: U hlavního rozhodčího.

Pořadatelé děkují:

4. ZŠ Jindřichův Hradec (Vajgar 592) za poskytnuté zázemí pro závod.

5. ZŠ Jindřichův Hradec (Vajgar 692) za možnost umístit několik zajímavých
kontrol na školním pozemku.

Gymnáziu Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec za vytvoření nádherných di-
plomů pro nejlepší závodníky a poskytnutí mnoha párů rukou a nohou potřebných
ke zdárnému průběhu závodu.

Správný směr „v lese“ a spokojenost s Vašimi výkony za
pořadatele přejí

Arnošt Komárek Petr Kubičko Jan Beneš

ředitel závodu hlavní rozhodčí stavitel tratí
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