
Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS 

S p o l e č n ý   r o z p i s  
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2015 - podzim 

 
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto 
stránkách nahrazeny znakem '#'. 

I. Společná ustanovení: 

1. Kategorie:          H10N, H10C               D10N, D10C 
                      H12C, H12D               D12C , D12D 
                      H14C, H14D               D14C , D14D 
                      H16C, H16D               D16C , D16D 
                      H18C                     D18C  
                      H21C, H21D               D21C , D21D 
                      H35C, H35D               D35C , D35D 
                      H45C, H45D               D45C , D45D 
                      H55C, H55D               D55C  
                      H65C                     D65C  
                      H70C                      
                      HDR (d ěti a rodi če) 
                      P (p říchozí) 
                      T (trénink) 
   Rozd ělení závodník ů do výkonnostních skupin C a D provedou kluby samy.  
    
2. P řihlášky:  Po řadatelé závod ů sout ěží V č. oblasti jsou povinni použít 
informa ční systém ČSOS ( http://www.orientacnisporty.cz/oris/ ). 
V p řípad ě výjime čného zaslání p řihlášky e-mailem je nutno použít povinnou 
formu p řihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné  řádce - 7 znak ů 
registra ční číslo, mezera, 10 znak ů kategorie, mezera, 10 znak ů číslo čipu 
SI, mezera, 25 znak ů jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky 
poznámka). 
 
3. Vklady:  Žactvo (a kategorie P a HDR) 50 K č, ostatní (a kategorie T) 80 
Kč - pro závodníky s platnou registrací sekce OB na p říslušný rok.  
Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen. 
Vklady se platí na prezentaci závodu. 
Maximální cena zap ůj čení čipu SI se stanovuje na 40 K č. 
 
4.  Dodate čné p řihlášky:  
   a) pro registrované členy sekce OB na základ ě písemné dohlášky na 
prezentaci ze dvojnásobný vklad, p ři zm ěně jména uvnit ř kategorie v klubu 
jednoduchý vklad  
  b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen 
  c) kategorie P a HDR za základní vklad (50 K č) 
 
5. P ředpis:  Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB  a platného 
   Sout ěžního řádu pro sout ěže Východo české oblasti v OB . 
 
6. Ve řejné kategorie:  
   HDR (d ěti a rodi če):  ur čeno pro d ěti s doprovodem, provedení linie 
   P (p říchozí):  ur čeno pro za čáte čníky (nikoliv pro závodníky!), tra ť na 
úrovni H12D. 
   T (trénink): normální obtížnost trati; délka klasické trati cca 6 km v 
rovinatém, cca 5,5 km v mírn ě zvln ěném, cca 4,5 km v kopcovitém terénu 



   Start všech t ří kategorií bude "volný" podle p říchodu na start. 
V pokynech k závodu bude uveden časový program startu pro dané kategorie 
(doporu čení cca o 20´ mén ě než poslední startovní čas). 
 
7. Informace na Internetu:   
Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, sta rtovní listiny, výsledky 
budou zve řejn ění v informa čním systému ČSOS: 
        http://www.orientacnisporty.cz/oris/  
dále pak na stránkách Východo české oblasti: 
        http://www.vco-ob.cz  
popř. i na webových stránkách jednotlivých závod ů 
 

II. Ustanovení jednotlivých závodů: 

Oblastního mistrovství a veteraniády - štafet: 

(závod probíhá v rámci závodu Českého poháru štafet) 
Datum:                Sobota 12. zá ří 2015 
Tech. provedení:      OK Jihlava (SJI) 
Přihlášky:            do 30.08.2015 na ORIS 
Shromaždišt ě:         Řásná – louka vedle areálu autokempu 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 4050005967/6800, 
                     VS: 11xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresá ře ČSOS 
Soupisky:            Vypln ěním v systému ORIS nejpozd ěji do pátku 11.09.2015 do 
                     19:00 hod. 
                     Výjime čně lze soupisky opravit, p řípadn ě zadat na prezentaci. 
Prezentace:           v centru závodu 8:00 - 9:00 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum    do  500 m 
                     centrum - start              0  m 
                     centrum - cíl                0  m 
Mapa:                 stav léto 2015, hl. kartograf M.Kra tochvíl, m ěřítko 1:10.000, 
                     E 5 m, mapový klí č ISOM 2000, formát A4, mapa bude upravena 
                     vodovzdorn ě 
Tra ť:                 t ří členné štafety 
                     (kategorie: D12, D14, D18, D21, D105, D135, D165, H 12, 
                   H14, H18, H21, H105, H135, H165,  H180, 
                   MIX - smíšené štafety) 
Terén:                zvln ěný terén, 650-800 m.n.m., porostov ě rozmanitý les s 
                     prom ěnlivou pr ůběžností, místy t ěžší podložka a podhorský 
                     charakter lesa, v okolí bývalý ch lom ů množství kamen ů r ůzné 
                     velikosti 
Dodate čné p řihlášky:  není možné !!! 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Eva Dokulilová 
                     hlavní rozhod čí: Martin Kratochvíl, R1 
                     stavba tratí:    Aleš Petrá ček, R2, Milan Venhoda, R1 
Informace:            http://cp2015.okjihlava.com/ 

 

10. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 19. zá ří 2015 
Tech. provedení:      OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL) 
Přihlášky:            Do 13.09.2015 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mail ruda.kutlvasr#gmail.com) 
Shromaždišt ě:         Strážné lom  
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu 8:30 - 09:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě bus  – centrum  100 m 
                     parkovišt ě auto – centrum  100 m - 1000 m 
                     centrum – start   1300 m, p řevýšení 200m!!! 



                     centrum – cíl     0 m 
                     centrum - start      do  800 m   
Mapa:                 Hn ědé skály, revize jaro-2015, m ěřítko 1:7 500,ekvidistance 5m 
Tra ť:                 zkrácená klasická tra ť - charakterem middle 
Terén:                Horský kopcovitý terén 750-1000m n.m . 
                     Místy hustníky, skalky, kameny  a kamenná pole  
                     T ěžká b ěžecká podložka 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Petr Štregl 
                     hlavní rozhod čí: Vendula Viková, R2 
                     stavba tratí:    Vlastimil Pol ák, R2 
Upozorn ění:           bude vybíráno parkovné 
                     Závod nebude po čítán do Rankingu z d ůvodu použití mapy 
                     v m ěřítku 1:7 500. 
                     Závod probíhá ve III.zón ě KRNAP. 
                     Vzhledem ke vzdálenosti a p řevýšení na start bube postaven 
                     d ětský závod ze shromaždišt ě. 
Informace:            http://ob.spartak-vrchlabi.cz/  

 

11. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 03. října 2015 
Tech. provedení:      T.J. SOKOL Žamberk ,oddíl OB (ZAM) 
Přihlášky:            do 28.09.2015 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mail: tobiska.vaclav#seznam.cz) 
                     od 30.09.2015 - zvýšené starto vné! 
Shromaždišt ě:         obec Pastviny, areál U vleku , 50°5.601´N, 16°34.262'E 
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum    do  500 m 
                     centrum - start        do 1200  m 
                     centrum - cíl              900  m 
Mapa:                 Orli čka III, 1 : 10 000, E = 5 m, stav 2012 - revize jar o 2015 
Tra ť:                 klasická tra ť - zkrácená 
Terén:                kopcovitý terén 500 – 760 m n.m., p řevážn ě dob ře pr ůběžný, 
                     st ředně hustá sí ť komunikací 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Vladimir Fikejs, R3 
                     hlavní rozhod čí: Tomáš Levý, R3 
                     stavba tratí:    Radek Nožka, R3 
Upozorn ění:           bude vybíráno parkovné 
                     část závodu probíhá v blízkosti vojenského objektu 
                     (zákaz p řístupu k oplocení objektu na 20 m)  

Informace:            http://www.obzam.wz.cz  

 

12. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 10. října 2015 
Tech. provedení:      KOB Ústí nad Orlicí (KUO)  
Přihlášky:            do 04.10.2015 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu vm.uo#hotmail.com) 
Shromaždišt ě:         Žampach (areál Domova pod hradem)  
Způsob placení:       p ři prezentaci, možno i p řevodem na ú čet 2900338719/2010, 
                     VS: číslo klubu dle Adresá ře ČSOS 
Prezentace:           V centru závodu     8:30 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum    do  300 m 
                     centrum - start        do 1500  m 
                     centrum - cíl                0  m 
Mapa:                 Žampach (1:10 000, E = 5 m, stav léto 2015, 



                     autor Tomáš Leštínský) 
Tra ť:                krátká tra ť 
Terén:                kopcovitý, členitý, četná údolí a h řbety, dob ře pr ůběžný, 
                     porostov ě rozmanitý, st ředně hustá sí ť komunikací 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Kamil Koblížek  
                     hlavní rozhod čí: Viktor Mutinský, R3  
                     stavba tratí:    Pavel Procházka a Viktor Mutinský 
Informace:            http://zampach15.kobusti.cz/  

 

13. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 17. října 2015 
Tech. provedení:      TJ Sportcentrum Ji čín (SJC)  
Přihlášky:            do 10.10.2015 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu sjc#post.cz) 
Shromaždišt ě:         Češov – fotbalové h řišt ě 
Způsob placení:       p ři prezentaci, možno i p řevodem na ú čet 2100548718/2010 , 
                     VS: číslo klubu dle Adresá ře ČSOS 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum    do  500 m 
                     centrum - start           1100  m 
                     centrum - cíl             1000  m 
                     (shodná trasa, v cíli moznost odložit v ěci) 
Mapa:                 Češovské valy, 1 : 15 000, E = 5m, stav zá ří 2015, 
                     autor Tomáš Hanzl 
                     p ředchozí mapa: Valy (1982) 
Tra ť:                klasická tra ť 
Terén:                přes 30 let nepoužitý, zvln ěný (250 až 320 m n. m.), p řevážné 
                     listnatý s terénními detaily, pr ůběžnost i viditelnost od 
                     perfektní po sníženou, s relat ivn ě hustou sítí z valné části 
                     drobných a nevýrazných komunik aci, bez výrazných záchytných 
                     bod ů, prostoru dominuje prehistorické hradišt ě s až 15 metr ů 
                     vysokými valy 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Jan Beneš  
                     hlavní rozhod čí: Michal Drobník, R3  
                     stavba tratí:    Tomáš Hanzl, R3 

 

14. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 24. října 2015 
Tech. provedení:      TJ Lokomotiva Trutnov (LTU)  
Přihlášky:            do 18.10.2015 na ORISu  
                     (výjime čně na e-mailu killar.marek#gmail.com) 
Shromaždišt ě:         Rudník – Leopold č.p. 58,  GPS: 50.5861858N, 15.7551442E  
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.  
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum    do  300 m 
                     centrum - start        do 1000  m 
                     centrum - cíl                0  m 
Mapa:                 Dlouhý les, 1:10 000, E=5m, stav 2012, revize 2015 
Tra ť:                zkrácená tra ť 
Terén:                zvln ěný, nadmo řská výška 420 – 550 m, st ředně hustá sí ť 
                     komunikací, p řevážn ě dob ře pr ůběžný smíšený les, množství 
                     útvar ů po t ěžbě rud. 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Jan Grundmann  
                     hlavní rozhod čí: Pavel Hanuš  
                     stavba tratí:    Jan Grundmann ml., Pavel Petržela  



 

15. kolo soutěží: 

Datum:                Ned ěle 01. listopadu 2015 
Tech. provedení:      K.O.B. Choce ň (CHC)  
Přihlášky:            do 25.10.2015 na ORISu  
Shromaždišt ě:         Sruby - Hluboká (50.0047N, 16.1560E)  
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.  
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum    do 1500 m 
                     centrum - start        do 1000  m 
                     centrum - cíl                0  m 
Mapa:                 1:10 000, E=5 m, stav říjen 2015 
Tra ť:                delší middle  
Terén:                Rovinatý terén, na jihu svah s p řevýšením do 50m. 
                     P řevážn ě jehli čnatý, porostov ě velmi rozmanitý les s 
                     hustou sítí cest. 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
WC + mytí:            v centru  
Občerstvení:          v centru  
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Michal Pátek  
                     hlavní rozhod čí: Ondřej Pešek, R3  
                     stavba tratí:    Jan Shán ěl, R3 
Informace:            http://www.kobchocen.cz/vcp/2015/  
Upozorn ění:           Toto je p ředběžná a zkrácená verze rozpisu závodu, který 
                     bude zve řejn ěn v souladu s Pravidly OB na stránce závodu. 

 

16. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 07. listopadu 2015 
Tech. provedení:      OK99 Hradec Králové, z.s. (PHK)  
Přihlášky:            do 01.11.2015 na ORISu  
                     (výjime čně na e-mailu prihlasky#ok99.cz) 
Shromaždišt ě:         Běle čský mlýn (50.187N, 15.949E)  
Způsob placení:       p ři prezentaci 
Prezentace:           V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.  
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum        400 m 
                     centrum - start        do 1500  m 
                     centrum - cíl          do  100  m 
Mapa:                 Běle č, 1:10 000, E=5m, stav jaro 2015 
Tra ť:                zkrácená tra ť 
Terén:                rovinatý, s hustou sítí komunikací, vegeta ční detaily 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Zdeněk Šabatka  
                     hlavní rozhod čí: Pavel Kubát  
                     stavba tratí:    Jana Valešová, Jan Kubát, R3 
Informace:            http://www.ok99.cz  

 
 
Dle podklad ů po řadatel ů zpracoval a aktualizoval: 
12.08.2015, Ing. Lubomír Machá ček lubomir.machacek#centrum.cz  
 


