
Žebříček B – Čechy 18. –19.6.2022
Závod celostátního Rankingu 2022, koef. 1,04

ROZPIS

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu

Pořádající subjekt: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Informace: Web: https://zbcechy.sosjh.cz/

ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5551 (klasická trat’)
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5553 (krátká trat’)

E-mail: SJH.ZBCechy@email.cz

Termín: 18.6.2022 (sobota), klasická trat’, Sedlo u Číměře
19.6.2022 (neděle), krátká trat’, Číměř

Typ závodu: denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na klasické trati (sobota 18.6.), resp. na krátké
trati (neděle 19.6.).

Kategorie:
D10C, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B,

H10C, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B,
H80B,

P (trénink, úroveň H12), T (trénink, úroveň H35).

Kategorie Žebříčku B: D14B – D20B, D35B – D75B, H14B – H20B, H35B – H80B.

Žákovské kategorie veřejného závodu: D10C, D12C, H10C, H12C.

Rankingové kategorie: D20B, D21B, D21C, H20B, H21B, H21C. Maximální počet závodníků kategorií D21B a H21B je
70. Kategorie D21C a H21C bez omezení počtu. Rozdělení do podkategorií bude provedeno podle stavu Rankingu
k 31.5.2022.

Kategorie P a T budou mít volný start na startovní krabičku. Startovat budou ze zvláštního koridoru.

Časy vítězů: Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS.

Vklady (základní výše):

klasická trat’ krátká trat’
Kategorie (sobota) (neděle)
DH10C, DH12C, P 120 Kč 120 Kč
DH14B 150 Kč 150 Kč
DH60B – DH75B, H80B 170 Kč 170 Kč
DH16B – DH55B, T 230 Kč 190 Kč
DH21B, DH21C 250 Kč 200 Kč

Půjčení čipu (pouze kontaktní ražení) 50 Kč/závod. Za nevrácený čip bude účtován poplatek 1 000 Kč.

Přihlášky: Výhradně přes systém ORIS, termín přihlášení (1. termín): 5.6.2022. Po tomto datu přihlášky do
8.6.2022 (2. termín) s 50% navýšením vkladů (včetně kategorií P a T). Od 9.6.2022 budou v omezené míře
přijímány (e-mailem, SJH.ZBCechy@email.cz) přihlášky pouze do kategorií P a T při 100% navýšení vkladu.
Přihláška je platná po potvrzení.

Při tvorbě startovky nebude (v souladu s pravidly OB) brán zřetel na požadavky na startovní časy. V ORISu bude
vypnuta možnost jejich zadávání. Prosíme, nepište svoje požadavky e-mailem. Děkujeme za pochopení.
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Platby: Vklady za přihlášky v 1. a 2. termínu a za všechny doplňkové služby musí být uhrazeny bezhotovostně
tak, aby byly připsány na účet pořadatele nejpozději v pátek 10.6.2022.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 3335399002 / 5500
Variabilní symbol: 666xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu, ŽB Čechy

Vklady budou účtovány za celé kluby najednou. Pořadatel nebude řešit přiřazení částečných plateb k jednotlivým
závodníkům klubu.

Odhlášky a storno poplatky: Za závodníky odhlášené (z libovolného důvodu včetně zranění, nemoci, izolace,
karantény, . . . ) v pondělí 6.6. a později bude účtována plná výše startovného odpovídajícího datu přihlášení.

Prezentace: Sobota 10:00 – 12:00, neděle 9:00 – 10:00, vždy na shromaždišti závodu. Na prezentaci budou
řešeny pouze změny čísel čipů, odhlášky a distribuce poukázek na čerpání doplňkových služeb (ubytování,
stravování). Dohlášky na prezentaci nebudou možné ani do kategorií P a T.

Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Parkování: Osobní automobily na louce (v těsné blízkosti shromaždiště v sobotu i neděli). (Nedělitelné) parkovné
100 Kč za oba dny, bude vybíráno v hotovosti při příjezdu.

Parkování bus zdarma na určených plochách (do 1 500 m od shromaždiště v sobotu, v těsné blízkosti shromaždiště
v neděli). Příjezd busem nahlašte v doplňkových službách v ORISu. Vedoucím klubů, jež nahlásí bus, budou
v týdnu před závody zaslány příjezdové pokyny e-mailem.

Ubytování: Pro noc ze soboty na neděli zajišt’uje (objednávky přes doplňkové služby v ORISu u sobotního
závodu) pořadatel následující možnosti.

• Tělocvična ZŠ Nová Bystřice (spacák a vlastní matrace/karimatka), sprchy k dispozici, 100 Kč/osoba, kapacita
50 osob.

• Chatky a spol. v LDT Bílá Skála (shromaždiště nedělního závodu):

Cena
Typ Lůžka Lůžkoviny Elektrifikace (za objekt) Kapacita
Chatka 4 (dvě palandy) vlastní spacák bez el. zásuvek, pouze světlo 620 Kč 35×
Srub větší 2 (dvě válendy) vlastní spacák el. zásuvka i světlo 370 Kč 6×
Srub menší 2 (palanda) vlastní spacák el. zásuvka i světlo 370 Kč 9×
Pokoj v budově 2 (dvě válendy) lůžkoviny v ceně el. zásuvka i světlo 450 Kč 3×

• Přespání ve vlastním stanu (včetně oddílových) nebo autě (včetně osobního) na určených plochách na
shromaždišti nedělního závodu (LDT Bílá Skála), resp. přilehlé louce. Cena za noc: 100 Kč/osoba ročník
narození 2015 a starší (mladší zdarma).

Ubytovaní v objektech LDT Bílá Skála i ve vlastním stanu či autě budou mít k dispozici toalety i sprchy
v budově tábora (teplá voda do vyčerpání zásobníku) + mobilní toalety. Lze přespat (objekty, stan i auto)
i z pátku na sobotu.

V případě zájmu též o noc pátek–sobota objednejte v ORISu příslušnou službu (noc sobota–neděle) a napište

mail na SJH.ZBCechy@email.cz. Tělocvična ZŠ Nová Bystřice pro noc z pátku na sobotu není k dispozici.

Zákaz setrvání na shromaždišti a parkovací louce sobotního závodu po západu Slunce (v pátek i sobotu).

Stravování: V rámci doplňkových služeb v ORISu bude možné objednat stravenky na odběr páteční večeře,
sobotní večeře, nedělní snídaně a nedělního oběda. Snídaně formou bufetu, večeře a obědy jako hotovky dle
nabídky zveřejněné v ORISu. Vše podáváno v prostorách LDT Bílá Skála (shromaždiště nedělního závodu).

Na shromaždišti sobotního i nedělního závodu bude dále zajištěn prodej základního občerstvení (nápoje, klobásy
a pod.). Nabídka plnohodnotného stravování (polévka, hotovky, pay & eat) na shromaždišti sobotního závodu
bude upřesněna v pokynech.

Školka: Nebude zřízena.
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Klasická trat’, sobota 18.6.

Shromaždiště: Sedlo u Číměře, louka cestou k RZ Kovářka
Poloha: 49.0456N, 15.0195E (https://mapy.cz/s/cujesumetu)

Ředitel závodu: Eva Potužníková (SJH7652)
Hlavní rozhodčí: Jan Beneš (SJH7001, R2)
Stavba tratí: Petr Nouza (SJH6501, R2)

Start: intervalový, čas 00 = 12:00.

Prostor závodu: Lesní komplex mezi obcemi Příbraz, Libořezy, Nový Vojířov, Sedlo. Na jihu ohraničen hranicí
CHKO Třeboňsko, resp. státní hranicí s Rakouskem, na severu lesní silnicí Sedlo – Terezský Dvůr, na východě
Pstruhovým potokem.

Terén: Kopcovitý terén v nadmořské výšce 470 – 615 m se středně hustou nepravidelnou sítí komunikací.
Množství skalek a balvanů ve vesměs dobře průběžném smíšeném lese, místy bukové nálety. V nejnižších
pasážích prostoru hustníky s melioračními rýhami a bažinkami.

Mapa: Klíč ISOM 2017-2, mapuje a kreslí Jan Beneš, stav květen 2022, ekvidistance 5 m, měřítko 1:15 000 (mapa
Dubovice, formát větší A4) pro kategorie DH16 – DH21. Pro ostatní kategorie měřítko 1:10 000 (mapa Dubovice 10
ve formátu A3 pro mladší veterány, resp. Říbovka ve formátu A4 pro žactvo a starší veterány). Mapa bude vytištěna
na voděodolný materiál pretex.

Předchozí mapa: Fabian, vydáno 2011, částečný překryv s prostorem závodu.

Vzdálenosti: Parking auto – Shromaždiště 0 m
Parking bus – Shromaždiště do 1 500 m
Shromaždiště – Start do 2 500 m
Cíl – Shromaždiště do 2 000 m
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Krátká trat’, neděle 19.6.

Shromaždiště: Číměř, LDT Bílá Skála
Poloha: 49.0756N, 15.0887E (https://mapy.cz/s/mubulomolu)

Ředitel závodu: Michal Pobuda (SJH7403)
Hlavní rozhodčí: Arnošt Komárek (SJH7702, R1)
Stavba tratí: Jan Beneš (SJH7001, R2)

Start: intervalový, čas 00 = 10:00.

Prostor závodu: Jihozápadní cíp lesního komplexu mezi obcemi/osadami Číměř, Dobrá Voda, Kunějov a Kuně-
jovské Samoty. Na jihu ohraničen silnicí Čiměř – Dobrá Voda, na západě silnicí Číměř – Kunějovské Samoty.

Terén: Středně prudký svah (nadmořská výška 530 – 630 m) s třemi lokálními vrcholy. Zejména v jižní části
množství kamenů, skalek i skal. Významná část prostoru s kamenitou podložkou, ale jinak dobře průběžná ve
vzrostlém smíšeném lese. V nižších partiích bažinky a lužní porost.

Mapa: Klíč ISOM 2017-2, mapuje a kreslí Jan Beneš, stav květen 2022, ekvidistance 5 m, měřítko 1:10 000
(mapa Dobrovodské Jednoty, formát A4) pro kategorie DH14 – DH21. Pro ostatní kategorie měřítko 1:7 500 (mapa
Dobrovodské Jednoty 7 a půl, formát A4). Mapa bude vytištěna na voděodolný materiál pretex.

Předchozí mapy: Kunějovské Samoty, vydáno 2007, zasahuje do severního cípu prostoru závodu, Bílá Skála,
vydáno 1975, ve své jižní části pokrývá celý závodní prostor.

Vzdálenosti: Parking auto – Shromaždiště 0 m
Parking bus – Shromaždiště 0 m
Shromaždiště – Start do 1 500 m
Cíl – Shromaždiště do 1 500 m
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Systém ražení: Elektronický, SportIdent, možnost bezkontaktního ražení při použití čipu SIAC. Každý čip lze
během závodu použít nejvýše jednou.

Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží sekce OB ČSOS
pro rok 2022.

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 400 Kč v hotovosti. Případné protesty proti startov-
ním listinám, resp. oficiálním výsledkům (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění) zasílejte e-mailem na SJH.ZBCechy@email.cz
s uvedeným předmětem zprávy „Protest“.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody
způsobené třetí osobou.

Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, na riziko pádu vyvrácených
pařezů s kořenovým systémem, možnost střetu s vozidly, koňskými potahy, lesní technikou (nejenom) na lesních
cestách a ostatními návštěvníky lesa. Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní
nebezpečí. K místu provádění případné těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se
přibližovat ne méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak ne méně než 20 m.

Zákaz vstupu do lesa se psem.

Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům.
Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru s mapou pro OB je nutné předem dojednat
s pořadatelem.

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí
se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti.
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 klubu OB) zejména
z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně
fotografovi.

Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.,
obec Číměř, provozovatelé LDT Bílá Skála

a majitelé a nájemci luk, kde budete parkovat.

Děkujeme.

Závody v orientačního běhu se konají na území,
které spravuje státní podnik Lesy České republiky.
Jsou to i Vaše lesy, chovejme se v nich ohleduplně!

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 1.4.2022.
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