
P O K Y N Y   P R O   Ú Č A S T N Í K Y

ŠTAFETY 
Přebor Jihočeského kraje ve štafetovém orientačním běhu pro rok 2014

Pořadatel: SKP České Budějovice o.s., oddíl orientačního běhu

Datum: sobota 5.4.2014 odpoledne

Centrum závodu amfiteátr na Výstavišti, České Budějovice (48°58'49.055"N, 14°27'39.836"E)

Druh závodu : denní závod dvoučlenných, čtyřúsekových štafet

Terén: výstavištní areál – otevřený prostor, výstavištní pavilony. Často tvrdá dobře běhatelná podložka (asfalt, 
krátce střižená tráva. Specialitou prostoru jsou volně rozeseté elektrické rozvaděče, které jsou 
vděčným objektem na kontroly. Nadstandardně rychlý a přehledný terén.
V areálu není vyloučen pohyb aut, dbejte opatrnosti. 

Soutěžní kategorie : Dlouhá, Krátká; 
pro účely přeboru budou hodnoceny oddílové jihočeské štafety běžící 
- Dlouhou do H18 (běžci 1996 a mladší)
- Dlouhou do H21 (ostatní štafety, nehodnocené do H18)
- Krátkou do D18 (běžkyně 1996 a mladší)
- Krátkou do D21 (ostatní dámské štafety, nehodnocené do D18) 
Hlavní rozhodčí bude v souladu s Pravidly nahlížet na smíšené štafety jako na mužské.
Vítězové mají právo postupu na MČR štafet (říjen 2014, Starý Plzenec).
P (individuální trať pro příchozí, děti, rodiče s dětmi, atp.)

Prezentace: 7:45 – 8:30 v centru závodu sprintu. Proveďte úhradu vkladů. Dohlášky budou možné jen podle 
možností pořadatele za 1,5 násobek původních vkladů. Soupisky pište přednostně do pátku 
20h v ORISu, případné změny na formuláři do 11h na Hluboké. 
Do kategorie P se lze dohlásit i na místě, za nezvýšený vklad. 
Vyzvedněte si startovní čísla  - až na Výstavišti, budou vydávána oproti kontrole kompletnosti 
soupisky.

Příjezd: Nebude značen, vjezd hlavní bránou Výstaviště (sledujte stálé značení). Vjezd do areálu bude 
možný od 13:30 hod.

Parkování: V blízkosti  centra,  na středovém dělícím pásu hlavního výstavištního bulváru. Dbejte prosím 
pokynů pořadatelů.

Organizace arény:



Hromadný start pod podiem, divácká kontrola v horní části amfiteátru, po ní následuje povinný úsek po 
jeho horním okraji. Po sběrné kontrole doběh do cíle, závodník odhazuje mapu, razí cílovou 
kontrolu a předává dotykem ruky dalšímu závodníkovi. Ten vybíhá, po ostré levé otočce kolem 
zdi amfiteátru odebírá mapu na plotě a odbíhá na počátek orientace. Finiš 4. úseků: rozhodující 
je pořadí na cílové čáře, ve sporných případech rozhoduje cílový rozhodčí.

Start: hromadný, dvě vlny: DLOUHÁ v 15:00, KRÁTKÁ v 15:03, vzdálenost na počátek orientace 80m. Kat. P 
na bude startovat na krabičku od 16h pod podiem, bližší informace budou podány rozhlasem.

Tratě: Věnujte zvýšenou pozornost kontrole kódů kontrol, místy jsou blízko sebe. Parametry tratí:
Dlouhá 2,0 – 2,1 km 16k (všechny úseky srovnatelně dlouhé)
Krátká 1,4 – 1,5 km 12-13k (poslední úsek je navíc o 1k a 100 metrů náročnější)
P 1,5 km 13k
Trať P bude startovat pod podiem a bude tam také finišovat a vyčítat SI čip.

Předávka: v 14:45 proběhne ukázka organizace předávky.

Popisy kontrol: pouze na mapě

Závodní prostor: Veškerý areál výstaviště s výjimkou parkoviště, amfiteátru a cesty na WC. 

Mapa: „Země Živitelka“ 1:4 000, e=2m, odpovídá normě ISSOM.
Stav červen 2013,  revize duben 2014,  hl.kartograf  Radim Hošek,  mapovali  Radim Hošek a 
Zdeněk Blabla. 
Laserový tisk Kartum; rozměr A4, bude vodovzdorně upravena;
Zvláštní mapové symboly: 
- černý křížek – jiný umělý objekt: dětská prolézačka, telefonní budka
- černé kolečko – točité požární schodiště
- černá čárka – elektrická rozvodná skříň 
Platí zákaz překonávání objektů, znázorněných v mapě značkami, které ISSOM označuje jako 
nepřekonatelné. A sice: Nepřekonatelné vodní těleso (304.1) – rybník, Nepřekonatelná zeď 
(521.1), Nepřekonatelný plot (524), Budova (526.1) (ani když někdo otevře dveře), Oblast se 



zakázaným vstupem (528.1)  – olivová zelená,  Nepřístupná oblast (709) – fialové šrafy,. 
Nedodržení = diskvalifikace ! 

• V mapě není použita značka 421 Nepřekonatelná vegetace (nejtmavší odstín zelené).
V cíli budou mapy vybírány do času startu posledního závodníka.

Ražení: Elektronický  systém  SPORTident  (SI).  Každý  závodník  je  povinen  na  startu  vynulovat  a 
zkontrolovat čip.

Závodník běží oba své úseky se stejným čipem. Nezapomeňte ihned po doběhu vyčíst čip! 
V případě  poruchy některé  z  kontrol  označte  průchod  kontrolou  do  připravených  políček 
v mapě – každá kontrola je vybavena kleštěmi, které jsou zavěšeny na lampionu. Zapůjčené 
čipy SI je nutno po doběhu vrátit v cíli, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč.

Časový limit: 100 minut pro všechny kategorie

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí dle platných pravidel OB a SŘ JčAOS.

WC: pod amfiteátrem, příchod pouze od parkoviště vyznačeným koridorem

Vyhlášení výsledků: cca 16:30, nejprve dopolední závod ve sprintu, pak štafety, průběžné výsledky budou 
vyvěšovány na shromaždišti

Obutí: Doporučujeme hladkou atletickou obuv.

Protesty: V písemné podobě s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty podle čl .26.2. na adresu 
filip.hulec () seznam.cz

Jury: Martin Tichý (TJH), Šárka Svobodná (DKP), Vojtěch Růta (KTA) 

Hlavní pořadatelé: Ředitel: Zdeněk Blabla
Hlavní rozhodčí: Filip Hulec (R3)
Stavitel tratí: Radim Hošek (R2)

Závod probíhá podle Pravidel OB. Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný za svou 
bezpečnost! Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Přejeme příjemný orientačně-

běžecký zážitek.


