
POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 

Mistrovství UNITOP ČR, Přebor HZS ČR, PČR a MV v orientačním běhu pro rok 

2020 

Mistrovství složek IZS ČR v orientačním běhu pro rok 2020 je otevřený závod pro všechny 

zaměstnance IZS, členy UNITOP ČR, zahraniční hosty (SRN), studenty (PČR, HZS, AČR) 

Záštitu nad mistrovstvím UNITOP ČR v orientačním běhu převzal radní Jihočeského kraje 

a starosta města Lišov Bc. Jiří Švec 

 

Pořadatel:  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, UNITOP ČR, 

Sportovní klub policie České Budějovice  

Datum konání:  9. září – 10. září 2020 Místo konání: České Budějovice; Lišov, 

místní části Klauda a Slabce  

Ředitel mistrovství:   brig. gen. Mgr. Bc. Luděk Procházka  

Hlavní rozhodčí:   Filip Hulec  

Organizační zajištění: Blabla Zdeněk, školní policejní středisko, oddělení tisku a 

prevence, účelové zařízení Lišov-Slabec, Sportovní klub policie 

České Budějovice 

Závod na klasické trati – st 9. 9. 2020 

Centrum závodu: Lišov – Větrník, louka na kraji lesa 49.019N 14.5832E 

 V centru závodu bude k dispozici stan na převlékání. 

Parkování: V centru závodu. 

Prezentace:  do 11:00, prezentaci provádí pouze vedoucí skupiny. 

Zahájení mistrovství: 11:30 

Start: intervalový, čas 00 = 12:00 změna oproti propozicím, 

vzdálenost 500 m z centra 

Kategorie:   muži PČR, ostatní MV do 40 let včetně  P1  
muži PČR, ostatní MV do 50 let včetně  P2  
muži PČR, ostatní MV, veteráni nad 50 let  P3  
muži HZS do 40 let včetně    H1  
muži HZS do 50 let včetně    H2  
muži HZS, veteráni nad 50 let   H3  
ženy PČR      PZ  
ženy HZS      HZ 

 
Způsob ražení: SportIdent, kontaktní ražení, na startu bude k dispozice SIAC 

OFF. Půjčené čipy si závodníci ponechají po oba závody. 



Terén: Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se 

sníženou průběžností. 

Mapa:  Větrník, 1:10000, e=5m, revize léto 2020, vodovzdorně 

upravená 

Popisy kontrol: K samoobslužnému odběru v centru v piktogramové nebo 

textové formě. 

Na trati: Závodník je povinen absolvovat trať v předepsaném pořadí 

kontrol. Pozor, tratě se několikrát kříží! 

Cíl:  V centru závodů. Závodník je povinen neprodleně po doběhnutí 

vyčíst čip. Mapy se v cíli neodevzdávaní, dodržujte pravidla 

fair-play a neukazujte mapy neodstartovaným soupeřům. 

Občerstvení:  Na trati a v cíli. K dispozici bude čistá voda. 

Informace k dalšímu programu: Obdrží závodníci při zahájení mistrovství. 

 

Závod štafet 10. 9. 2020 

Centrum závodu: Hvozdec, louka na kraji lesa 

 V centru závodu bude k dispozici stan na převlékání. 

Doprava: Společně autobusem, odjezd z ČB 8:30  

 V místě není možné parkování osobních automobilů. 

Startovní čísla: Samoobslužně k odběru v centru. Závodníci jsou povinni po 

dobu svého závodu mít číslo připevněno viditelně na břiše. Po 

doběhu čísla vracejí. 

Soupisky: doplnit nejpozději do středy 17:30 

Ukázka předávky: 9:45 

Start: hromadný, 10:00, v centru závodu 

Kategorie:   muži PČR  
muži HZS  
MIX 
 
Kategorie ŽENY byla sloučena s kategorií MIX 

 
Způsob ražení: SportIdent, kontaktní ražení, na startu bude k dispozice SIAC 

OFF. Půjčené čipy závodníci po absolvování závodu a vyčtení 

vrací. 

Terén: Středoevropský terén, středně hustá síť cest, místy oblasti se 

sníženou průběžností.  



 

Mapa: Slabce, 1:10000, e=5m, stav léto 2020, vodovzdorně upravená 

Popisy kontrol: Pouze na mapě v piktogramové formě, V centru závodu bude 

zveřejněn přehled popisů všech kontrol s jejich vysvětlením. 

Na trati: Závodník je povinen absolvovat trať v předepsaném pořadí 

kontrol. Pozor, tratě se několikrát kříží! Kontrola na diváckém 

průběhu centrem závodu a sběrka je shodná, nezapomeňte ji 

v obou případech orazit!  

Cíl:  V centru závodů. Závodník je povinen neprodleně po doběhnutí 

vyčíst čip. Mapy se odhazují při doběhu. Budou k rozebrání dle 

startovních čísel po odstartování posledních závodníků. 

Občerstvení:  V cíli. K dispozici bude čistá voda. 

 

Další informace 

Hygienická opatření: Důrazně upozorňujeme na povinnost nošení roušek 

v uzavřených prostorách ubytování, při dopravě autobusem i 

při prezentaci. 



Závodů se nesmí účastnit osoby projevující příznaky COVID-

19 či jiného respiračního onemocnění, nebo ti, kteří se 

v posledních 14 dnech setkali s infikovanou osobou. 

 Účastníci závodu jsou povinni dodržovat všechna hygienická 

opatření aktuálně platná pro území České republiky, 

Jihočeského kraje, okresu České Budějovice a příslušných 

obcí, na jejichž území závod probíhá (České Budějovice, 

Lišov, Hvozdec) 

 V centru závodů bude k dispozici dezinfekce na ruce. 

Zdravotník: v centru závodů, HS 

GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 

zveřejněním svých osobních údajů a to v podobě přihlášky, 

startovky a výsledků na webových stránkách závodu. 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 vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 

explicitně fotografovi. 

 

 

 

 

 


