
POKYNY 
Mistrovství ČR v orientačním běhu štafet a klubů  
Veteraniády ČR v orientačním běhu štafet a klubů 

9.-10. října 2021 
 
Společná ustanovení pro oba dny.  
 
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:  
Český svaz orientačních sportů 
 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:  
Orientační běh Opava, z. s. 

CENTRUM ZÁVODŮ 
Kobylá nad Vidnávkou, GPS: 50.3411369N, 17.1357403E 
 
PARKOVIŠTĚ OSOBNÍ AUTOMOBILY 
Na louce v obci Kobylá nad Vidnávkou, GPS: 50.3395072N, 17.1250972E, příjezd značen od křižovatky 
silnic č. 4539 a č. 45310, GPS: 50.3419306N, 17.1233842E. 
Poplatek 50 Kč za oba dny vybírán u vjezdu na louku – parkoviště. 
Viz také plánky v příloze. 
 
PŘÍJEZD AUTOBUSY 
Příjezd do obce Kobylá nad Vidnávkou, na křižovatce silnic č. 4539 a č. 45310, GPS: 50.3419306N, 
17.1233842E, závodníci vystoupí, na shromaždiště pěšky 1.750m. 
Autobusy následně odjedou na odstavné parkoviště (bez poplatku) dle informace koordinujícího pořadatele 
na místě výstupu. Příjezd autobusem prosím organizátorovi avizujte předem (tel. 739 242 975).  
 
DRUH ZÁVODU 
Sobota:  
Mistrovství ČR štafet, Veteraniáda ČR štafet, 
Český pohár štafet, Česká liga klubů 

Neděle:  
Mistrovství ČR klubů, Veteraniáda ČR klubů, 
Česká liga klubů 

 
KATEGORIE 
Sobota: 
Mistrovství ČR (tříčlenné klubové štafety): D18, H18, D21, H21.  
Podmínkou startu závodníka v kategorii DH18-21 je ročník narození 2007 a starší. 
 
Veteraniáda (tříčlenné klubové štafety): D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195. Podmínkou 
startu závodníka v kategorii DH105-195 je věková příslušnost do kategorie DH35 a starší. Číslo v 
označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety. 
 
Neděle: 
Mistrovství ČR (sedmičlenné klubové smíšené štafety): DH18, DH21. Podmínkou startu závodníka v 
kategorii DH18-21 je ročník narození 2007 a starší. 
 
Veteraniáda (pětičlenné klubové štafety): DH175, DH225, DH275, DH325. Podmínkou startu závodníka v 
kategorii DH175-325 je věková příslušnost do kategorie DH35 a starší. Číslo v označení kategorie 
znamená minimální součet věku všech členů štafety. 
Detailní výklad práv startu naleznete v aktuálně platném Soutěžním řádu sekce OB ČSOS, resp. 
Prováděcích předpisech k soutěžím sekce OB.  
 
 



SOUPISKY 
Soupisky štafet výhradně prostřednictvím přihláškového systému ORIS, nejpozději do pátku 8.10.2021 do 
19.00 hod, soupisky družstev do soboty 9.10. do 19.00 hod.  
 
Sestavy štafet/družstev prosím značte dle výkonnosti (A = předpoklad nejlepšího výsledku). 
Výjimečné změny na prezentaci (např. zdravotní indispozice) zpoplatněny 50 Kč/změna. 
 
Za zadání správné soupisky zodpovídá klub, v případě porušení ustanovení SŘ, resp. rozpisu tohoto 
závodu, bude štafeta (klub) diskvalifikována.  
 
K vyhlášenému embargu prostoru závodu:  
Osoba, která v období od 11.1.2021 k datu závodu vstoupila do embargovaného prostoru, nemůže 
startovat (platí pro MČR & Veteraniádu, štafety i kluby). Pořadatel toto navíc z dostupných databází 
softwarově zkontroluje. 
 
Mistrovství́ ČR štafet: 
V kategoriích D18 a H18 je povoleno hostování závodníků z jiných klubů – ve štafetě může startovat 
pouze 1 závodník s povoleným hostováním; ve štafetě může startovat maximálně 1 sportovec cizí státní 
příslušnosti, který však musí být registrován před začátkem závodní sezóny a musí za posledních 12 
měsíců před dnem konání závodu startovat alespoň v 8 závodech sekce OB, případně za posledních 24 
měsíců před datem konání závodů startovat alespoň ve 12 závodech sekce OB, a to s registračním číslem 
sekce OB.  
 
Mistrovství ČR klubů:  
Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí HDHDHDH. Na sudém úseku musí běžet žena. V kategorii dorostu je 
povoleno hostování závodníků z jiných klubů – ve štafetě může startovat pouze 1 závodnice D a 1 
závodník H s povoleným hostováním; sportovec cizí státní příslušnosti přitom musí být registrován před 
začátkem závodní sezóny a musí za posledních 12 měsíců před dnem konání závodu startovat alespoň v 8 
závodech sekce OB, případně za posledních 24 měsíců před datem konání závodů startovat alespoň ve 12 
závodech sekce OB, a to s registračním číslem sekce OB.  
 
Ve veteraniádě je podmínkou startu věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší (pozor na součet roků). 
Ve veteraniádě klubů musí startovat alespoň 2 ženy (na 2. a 4. úseku musí běžet žena).  
 
Do veteraniády ČR se hodnotí pouze klubové štafety. 
 
PREZENTACE 
Sobota:  9.30-11.00 v centru závodů 
Neděle:  7.30-8.30 v centru závodů 
 
VZDÁLENOSTI 
parkoviště – centrum  1500 m 
výstup autobusu – centrum 1750 m 
centrum – start 0 m 
centrum – cíl 0 m 
 
  



STARTOVNÍ ČÍSLA 
Vydáme na prezentaci, číslo budiž připevněno na hruď závodníka tak, ať je v průběhu závodu viditelné. 
Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněn start! Rozdělení čísel podle kategorií je následující: 
 
Sobota:  
Počet teček na startovním čísle = číslo úseku. 
H21 1–50 
 
D21 101–137 
 
H18 301–336 
 
D18 351–386 
 

H105 401–423 
D105 451–460 
H135 501–536 
D135 551–583 
H165 601–627 
D165 681–693 
H195 781–789 
D195 800–800 

Neděle: 
MČR => Startovní čísla s jednou, dvěma a třemi tečkami budou použity pro úseky 4, 5, 6. Poslední úsek 
je s obdélníkem. 
HD21 26–73 
HD18 321–352 
 
Veteraniáda => Startovní čísla s jednou tečkou budou použita pro 4. úsek. Poslední úsek je s obdélníkem. 
HD175 426–437 
HD225 631–676 
HD275 721–744 
HD325 771–774 
Startovní čísla se po každém závodě odevzdávají pořadateli v cíli.  
 
GPS 
Po oba dny poběží závodníci vybraných štafet kategorie DH 21 s GPS jednotkami, seznam štafet bude 
zveřejněn dne 8.10. do 21 hodin v IS ORIS.  
Pořadatel vydá GPS jednotky ve stanu vedle prezentace. Dle vývoje závodu na dalších úsecích přidělí 
pořadatel GPS jednotku lépe běžící štafetě. O této změně budou závodníci informováni rozhlasem.  
Sledování GPS na slepé mapě (link bude zprovozněn po vyběhnutí čela závodu do 3. úseku).  
Detaily (odkazy) budou zveřejněny na www v den závodu. 
 
START 00 SOBOTA = 12.00 HODIN (hromadný, ve vlnách, po kategoriích) 
00                H105, D135 
05                D105, H135, D195, H195 
10                H21                    
15                D21                     
20                H165, D165           
25                H18, D18         
 
START 00 NEDĚLE = 09.00 HODIN (hromadný, ve vlnách, po kategoriích) 
0  DH21 
10  DH18 
20  DH225 
25  DH175, DH275, DH325 
 
Organizace řazení map bude vyvěšena v centru závodu, způsob předávky provede pořadatel před startem 
závodu (informace rozhlasem na místě). 
Předpokládané časy vítězů dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.  
Čas hromadného startu zbývajících úseků bude ohlášen rozhlasem. 



 
TERÉN 
Středně členitý terén, s hustou sítí cest nejrůznější kvality. Mnoho vrstevnicových a kamenných detailů jak 
přirozených, tak po umělé těžbě. Porostově rozmanitý (listnatý, borovicový les), porostové detaily (zelené 
i žluté). Kameny, kupky, jámy, prohlubně, srázky, bažinky, meliorační rýhy. Častý bukový nálet, kapradí, 
borůvčí (tu a tam i ostružinka a kopřiva). Terén po intenzivní těžbě v minulém roce (paseky rozmanité 
podložky). 
 
MAPY 
Měřítko 1 : 10 000, ekvidistance 5 m,  
Mapový klíč̌ ISOM 2017-2, stav léto 2021 
Mapovali: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš 
Mapy tištěny na odolném materiálu YUPO. 
Formát: A4 sobota, A4+ neděle. 
 
Použití zvláštních mapových symbolů: 
Zelený křížek  vývrat 
Černý křížek  jiný umělý objekt 
Černé kolečko  tábořiště, ohniště (použito jen výjimečně) 
Značka hraničního kamenu je oproti normě zmenšena, důvodem je velké množství hraničních kamenů 
v lese. 
 
Mapy se po oba dny odebírají v cíli, vydají se po hromadném startu posledních (zbývajících) úseků. 
 
POPISY KONTROL 
Pouze na mapě. 
 
SYSTÉM RAŽENÍ 
Elektronický systém Sportident (SI) v režimu bezkontaktního ražení BEACON vyjma cílové kontroly 
posledního úseku, která se razí kontaktně., lze použít všechny typy SI čipů, kdy nesmí být SI čip v rámci 
jednoho závodu použit vícekrát. V případě selhání elektronického ražení razí závodníci mechanicky 
kleštěmi do R-políček na mapě, tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení 
kleštěmi jsou umístěna při okraji mapy.  
Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí dostavit k vyčítání. 
 
Nulování (CLEAR SI) a kontrola SI čipů (CHECK SI) je umístěna v blízkosti předávky.  
Vyčítání čipů bezprostředně za cílovým prostorem. Závodník je povinen si bezprostředně po svém doběhu 
vyčíst čip i v případě, že závod nedokončí (neorazí všechny kontroly). Přesnost měření času na celé 
sekundy. 
 
ZAKÁZANÉ PROSTORY 
Vyznačeny v mapě červenými kříži. V terénu neznačeno. 
Oplocenky (vyjma oplocenek kreslených přerušovanou čárou). 
 
K rozcvičení/výklusu prosím využijte areál centra závodů, popř. značenou cestu na parkoviště. Ostatní 
plochy jsou závodní prostory, tedy zakázané. 
 
Divácká a sběrná kontrola nejsou přístupné.  
 
  



POVINNÉ ÚSEKY 
(i) Start – začátek orientace, (ii) divácký úsek, (iii) poslední kontrola – cíl. 
Povinné úseky jsou vyznačeny v pláncích v závěru těchto Pokynů. Povinné úseky jsou značeny koridory, 
dodržování bude pořadateli kontrolováno. V případě jejich nedodržení bude štafeta (klub) diskvalifikována.  
 
Závěrečná část po divácké kontrole je: 

- pro závod štafet v délce 5-10 minut 
- pro závod klubů v délce 3-7 minut. 

 
OBČERSTVENÍ 
Voda v cíli, na shromaždišti stánkový prodej (párek v rohlíku, cigáro, klobása, čaj, káva, limo/pivo). 
 
PRVNÍ POMOC 
Na shromaždišti zajištěna lékařská první pomoc v prostoru cíle. 
 
WC 
Na shromaždišti k dispozici toaletní buňky a pisoáry. 
 
MYTÍ 
Na shromaždišti k dispozici cisterna s vodou a lavory, voda k mytí není pitná! 
 
VÝSLEDKY 
Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou zveřejněny na webu závodu a v IS 
ORIS. Mezičasy z radiokontrol budou dostupné na liveresultat.orientering.se.  
 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 
M ČR a veteraniády štafet v sobotu od ca 15.30 hodin 
M ČR a veteraniády klubů v neděli od ca 14.30 hodin 
Vyhlášeny budou 3 nejlepší štafety (resp. kluby) v každé kategorii, ocenění obdrží mistrovské diplomy, 
medaile a drobné ceny. 
 
V neděli 10.10.2021 (bezprostředně po vyhlášení MČR a VČR klubů) proběhne vyhlášení dlouhodobých 
soutěží: 
1. Český pohár štafet (D18, H18, D21 a H21)  
2. Česká liga klubů (dospělí, dorost). 
Vyhlašují se vždy první 3 štafety (kluby), vyhlašovaní obdrží poháry. 
 
PŘEVLÉKÁNÍ/ŠATNY  
Možnost postavení klubových stanů na shromaždišti ve vyznačeném prostoru. Přenocování na 
shromaždišti není povoleno. 
 
OMEZENÍ BĚŽECKÉHO OBLEČENÍ A OBUTÍ 
Bez omezení. 
 
ODPADY 
V centru závodu nebudou rozmístěny odpadkové koše, žádáme účastníky MČR, aby si přinesené obaly 
(generované odpady) také odnesli. 
 
ŠKOLKA/UBYTOVÁNÍ 
Pořadatel péči o děti, popř. ubytování nezajišťuje. 
 
 
 



PŘEDPIS 
závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce Orientačního běhu ČSOS a 
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2021. 
 
PROTESTY 
Písemně spolu s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty proti oficiálním výsledkům lze podat do 
14 dnů ode dne jejich oficiálního zveřejnění písemně na adresu:  
Sobota: Miroslav Hadač, Gagarinova 38, 746 01 Opava 
Neděle: Luděk Valík, Šeděnkova 671/20, 746 01 Opava 
 
JURY 
Libor Slezák LCE 6207, Vojtěch Král SSU 8841, Daniel Wolf TUR 9100 
 
UPOZORNĚNÍ 
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 
V terénu je velké množství kontrol často blízko sebe (v rámci pravidel), kontrolujte si kódy kontrol. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se souhlasem 
ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti. 
 
Opatření k ochraně před šířením SARS-CoV-2:  
Všichni účastníci musí, v případě kontroly, předložit jedno z možných potvrzení:  
(i) o negativním absolvování RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2, test nesmí být starší 7 dní, 
nebo  
(ii) o negativním absolvování POC testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, ne starší 72 hod, nebo  
(iii) o očkování: od aplikace druhé dávky očkovací látky uplynulo nejméně 14 dní, nebo  
(iv) o prodělání onemocnění Covid-19 před méně než 180 dny, nebo  
(v) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test určený pro sebe-testování 
Kontrolu opatření jsou oprávněny provádět zákonem určené orgány. 
 
GDPR  
Uvedením na soupisku účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů ve formátu ČSOS v podobě̌ 
přihlášky, startovní listiny a výsledků na web stránce závodů a v IS ORIS. V průběhu akce mohou být 
pořizovány zpravodajské́ fotografie a videozáznam sloužící k informování veřejnosti o závodě̌, k vyúčtování 
dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků̊ (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu). Nesouhlas s fotografováním je nutno explicitně 
oznámit osobě pořizující fotografie, popř. řediteli závodu.  
 
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU  
Stavitelé tratí:   
Sobota: Luděk Valík, R2 Neděle: Miroslav Hadač, R1 
 
Hlavní rozhodčí́: 
Sobota:  Miroslav Hadač, R1 Neděle: Luděk Valík, R2
 
Informace:  Martin Schuster (+420 739 242 975, schuster.martin@swhitech.cz) 
 
PODĚKOVÁNÍ:  
Za spolupráci při organizaci tohoto Mistrovství děkujeme:  
Obbci Kobylá nad Vidnávkou, Městu Vidnava, Městu Jeseník, Ing. Monice Nátrové, Lesům ČR, Sboru 
dobrovolných hasičů Kobylá nad Vidnávkou, a společnosti AGROPARKL spol. s r.o.. 
 
V Opavě, 5.10.2021 
Jan Peřinka, ředitel závodů, Miroslav Hadač/Luděk Valík, hlavní rozhodčí.  



 
Příjezd na shromaždiště 

 
 

 
 
 

  



Centrum závodů 

 

 



Délky tratí štafet – 9.10.2021 
 

(kategorie-vzdálenost-převýšení-počet kontrol) 
D18 5,0 210 16 
 
D21 5,9 250 21 
 
D105.1 5,2 220 15 
D105.2 4,8 205 13 
D105.3 5,2 220 15 
 
D135.1 4,4 140 17 
D135.2 3,7 130 14 
D135.3 4,4 140 17 
 
D165.1 3,5 110 13 
D165.2 3,0 100 12 
D165.3 3,5 110 13 
 
D195.1 3,2 90 12 
D195.2 2,8 80 9 
D195.3 3,2 90 12 
 

H18 6,6 260 22 
 
H21 7,8 290 27 
 
H105.1 6,5 220 22 
H105.2 5,9 200 20 
H105.3 6,5 220 22 
 
H135.1 5,5 160 16 
H135.2 4,6 140 14 
H135.3 5,5 160 16 
 
H165.1 4,3 130 18 
H165.2 3,7 115 15 
H165.3 4,3 130 18 
 
H195.1 3,6 110 15 
H195.2 3,2 100 12 
H195.3 3,7 110 15 

 
Délky tratí kluby – 10.10.2021 

 
(kategorie-vzdálenost-převýšení-počet kontrol) 

 
DH21.1  7,7 320 27  
DH21.2  6,2 290 24  
DH21.3  7,7 320 27  
DH21.4  5,5 260 21  
DH21.5  8,2 330 29  
DH21.6  6,2 290 24  
DH21.7  7,0 310 26 
  
DH18.1  6,2 285 23  
DH18.2  4,9 240 18  
DH18.3  6,2 285 23  
DH18.4  4,4 230 16  
DH18.5  6,8 290 24  
DH18.6  4,9 240 18  
DH18.7  5,5 260 20 
  
DH175.1  6,2 280 23  
DH175.2  4,6 230 17  
DH175.3  5,6 250 21  
DH175.4  4,6 230 17  
DH175.5  7,0 280 26 

  
 
 
DH225.1  5,5 260 20  
DH225.2  4,5 225 17  
DH225.3  4,8 235 17  
DH225.4  4,5 225 17  
DH225.5  5,4 260 20 
  
DH275.1  5,0 240 19  
DH275.2  3,6 205 14  
DH275.3  4,5 220 17  
DH275.4  3,6 205 14  
DH275.5  5,0 240 20 
  
DH325.1  4,1 225 15  
DH325.2  3,4 195 12  
DH325.3  3,7 210 15  
DH325.4  3,4 195 12  
DH325.5  4,2 225 15  
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