
POKYNY 
 

5. závod Jihočeského žebříčku 2022 – jaro, krátká trať 
 Veřejný závod v orientačním běhu Nebojte se mapy – 14. ročník 
 
 

    
 

 
Datum:   sobota 11. června 2022 
 
Pořádající orgán: Jihočeský krajský svaz ČSOS, sekce OB 
 
Pořádající subjekt: TJ OB České Budějovice z.s., www.tjobcb.cz , info@tjobcb.cz 
 
Shromaždiště:  Hojná Voda – louka vedle parkoviště pod Kraví horou, 48.7246089N, 14.7222942E 
 
Příjezd: Příjezd na shromaždiště od Horní Stropnice přes Dobrou Vodu, po průjezdu obcí 

Hojná Voda odbočením vpravo u kapličky a turistického přístřešku na přilehlou louku.  
 

 
 
Parkování: Parkování na posekané části louky v blízkosti shromaždiště, vjezd bude označen 

lampionem. Dbejte prosím pokynů organizátorů. Poplatek za parkování se nevybírá. 

https://zacitorientak.cz/
http://www.csrs.cz/
http://www.tjobcb.cz/
mailto:info@tjobcb.cz


Prezentace: V den konání závodu od 9:00 do 10:00 hod. v centru závodu. Za oddíl chodí 
prezentovat vždy pouze jeden zástupce.  
Změna čísla čipu a změna jména v rámci kategorie a klubu zdarma. Jiné změny 
budou považovány za dohlášku. Na prezentaci pouze nejnutnější změny a dohlášky.  

 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum  50 – 100 m 
   centrum – start   650 m 
   cíl – centrum   0 m 
 
Start: Intervalový, 00 = 10:30, vzdálenost ze shromaždiště 650 m, cesta na start bude 

značena modrobílými fáborky. 
Závodníci kategorií HDR, P a T startují volně od času 05 v libovolném čase dle 
pokynů startéra, nejdéle však do času 50, startuje se na startovací kontrolu. 

 
Způsob ražení: Elektronický systém – SPORTIdent. Všechny kontroly budou nastaveny v režimu 

bezkontaktního ražení BEACON (včetně cílové kontroly). V případě nefunkční SI 
jednotky na kontrole závodník razí mechanicky do R-políček v mapě. Mapu s ražením 
je povinen v cíli předat ke kontrole. Závodník je povinen vyčíst svůj čip co nejdříve po 
dokončení závodu, a to i v případě, že závod nedokončí. Závodníci bez vlastního čipu 
si mohou čip zapůjčit od pořadatele za níže uvedený poplatek. Jeden čip lze v závodě 
použít pouze jednou.  

    
Zapůjčení čipů: K zapůjčení budou k dispozici SI kontaktní čipy (především pro náborové tratě) za 

poplatek 40,- Kč. V případě ztráty zapůjčeného čipu bude účtován poplatek 800,- Kč. 
 V případě zájmu (svůj čip si zapomenete doma, budete mít vybitou baterii, budete si 

chtít vyzkoušet bezkontaktní ražení apod.) budou k dispozici pro zapůjčení i 
bezkontaktní čipy SIAC, opět za poplatek 40,- Kč. V případě ztráty zapůjčeného čipu 
SIAC bude účtován poplatek 1.900,- Kč. 

 
Popisy kontrol: Popisy kontrol budou k dispozici k samoobslužnému odběru na shromaždišti.  
 
Zvl. mapové značky: zelený křížek = vývrat 
   černý křížek = jiný umělý objekt 
 
Závodní prostor: Lesní prostor západně od komunikace Dobrá Voda – Hojná Voda – Staré Hutě až po 

komunikaci Horní Stropnice – Černé Údolí zahrnující oblast Kuní hory a Kraví hory. 
 
Cíl a vyčítání čipů: Závodník ukončí závod oražením cílové kontroly. Vyčítání čipů proběhne v centru 
   závodu, v místě prezentace. Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play. 
 
Časový limit:  90 minut pro všechny kategorie. 
 
Přesnost časomíry: Na celé sekundy.  
 
Dětská trať:  Kategorie HDR, značena oranžovými fáborky. 
 
Průběžné výsledky:  Budou průběžně vyvěšovány v centru závodů, dále budou k dispozici online zde: 
 https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23016&lang=cz 
 
Vyhlášení výsledků:  V prostoru shromaždiště zhruba ve 13:30 hod. Vyhlášeni budou první tři závodníci v 

žákovských kategoriích HD10 – HD18. Závodníci obdrží diplom a věcné ceny. 
V kategorii HDR budou odměněni všichni účastnící závodu. 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23016&lang=cz


Popis terénu: Členitý horský terén s množstvím terénních, porostových i polohových detailů, 
kamenných polí, skalek, balvanů, kupek, bažinek a vodotečí a se střední hustotou 
cest a pěšin.  

 
Mapa: Napoleonova hlava, měřítko pro kategorie HD35 a starší, P a T 1:7500, ostatní 

kategorie 1:10 000, ekv. 5 m, ISOM 2017-2, formát A4, stav květen 2022. Mapovali    
v r. 2016 Jan Drbal a Zdeněk Sokolář, revidovali v dubnu-květnu 2022 Zdeněk Mágr, 
Martin Brožka a Josef Hejzlar. 
Mapa bude vytištěna na vodovzdorném materiálu (Pretex), formát A4. 

 
Lékařská první pomoc: LPP bude zajištěna v centru závodu. 
 
Občerstvení:   Nebude pořadatelem zajištěno, čistá voda a šťáva po doběhu. 

V centru obce Hojná Voda bude od 9 hod. otevřeno BISTRO se základním 
sortimentem občerstvení a nápojů. 
 

WC a šatna: V místě shromaždiště mobilní toaleta, převlékání v autech. Dále jsou zdarma 
k dispozici obecní toalety v centru obce Hojná Voda, u Bistra (vstup z parkoviště). 

 
Ostatní služby:  Dětskou školku ani ostatní služby pořadatel neposkytuje. 
 
Ředitel závodu: Jakub Jaroš 
 
Hlavní rozhodčí: Radek Janošík – R3 
 
Stavitel tratí:  Radek Teringl – R2 
 
Jury:   Helena Hudečková 
   Filip Hulec 
   Václav Pelc 
 
Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,- Kč během závodu. V případě 

uznání protestu bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo 
konečným výsledkům lze uplatnit na e-mailové adrese nebojsemapy@tjobcb.cz 

 
Ochrana os. údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a 
výsledků na webu závodu (https://tjobcb.cz/nebojtesemapy2022/) a v informačním 
systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). 

 
Fotografování: 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 vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků 
a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
explicitně fotografovi. 

 
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. 

Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 
ředitele závodu. 

mailto:nebojsemapy@tjobcb.cz
https://tjobcb.cz/nebojtesemapy2022/
https://oris.orientacnisporty.cz/


Předpisy: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů 
soutěží JčKSOS pro rok 2022. 

 
 
Kategorie, parametry tratí: 
  

Kategorie Délka Převýšení 
Počet 

kontrol 
DF 2,39 km 55 m 6 
D10 2,11 km 60 m 9 
D12 2,29 km 60 m 9 
D14 2,43 km 70 m 12 
D16 2,67 km 110 m 13 
D18 2,80 km 135 m 12 
D20 3,14 km 160 m 13 
D21 3,48 km 205 m 14 
D35 2,80 km 135 m 12 
D45 2,48 km 115 m 11 
D55 2,10 km 60 m 10 
D65 1,74 km 40 m 9 
D75 1,44 km 30 m 7 
HF 2,39 km 55 m 6 
H10 2,11 km 60 m 9 
H12 2,42 km 65 m 11 
H14 2,55 km 80 m 12 
H16 2,88 km 140 m 13 
H18 3,14 km 160 m 13 
H20 3,35 km 155 m 14 
H21 4,14 km 245 m 18 
H35 3,35 km 155 m 14 
H45 2,88 km 140 m 13 
H55 2,67 km 110 m 13 
H65 2,10 km 60 m 10 
H75 1,74 km 40 m 9 
HDR 2,39 km 55 m 6 
P 2,26 km 65 m 10 
T 2,97 km 110 m 13 

 
 

 

 

 

Konání závodů je umožněno se souhlasem obce Horní Stropnice. 

 
Projekt je podpořen z dotačního programu Jihočeského kraje – Podpora sportovních aktivit 

pro rok 2022. 

 

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy. 

Chovejte se tedy ohleduplně! 


