
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. 2017 - jaro 

 
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                     D16C  
                      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.  
   Vypsání kategorií D21A a H21A je up řesn ěno u jednotlivých závod ů. 
    
2. P řihlášky:  Po řadatelé závod ů sout ěží V č. oblasti jsou povinni použít 
informa ční systém ČSOS ( http://oris.orientacnisporty.cz/ ). 
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) 60 K č, ostatní (a kategorie T) 90 
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 nebo na ú čet po řádajícího klubu, pokud 
je uvedeno v rozpise 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 
( http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty ) a platného Sout ěžního řádu pro 
sout ěže Východo české oblasti OB ( http://www.vco-ob.cz/dok/srvc17.pdf ). 
 
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://oris.orientacnisporty.cz/  
dále pak na stránkách Východo české oblasti: 
        http://www.vco-ob.cz  
popř. i na webových stránkách jednotlivých závod ů 
 

II. Ustanovení jednotlivých závodů: 

1. kolo soutěží (Vč. soutěže pouze pro kategorie žactva a veteránů): 

Datum:                Ned ěle 19. b řezna 2017 
Tech. provedení:      OK 99 Hradec Králové (PHK) 
Přihlášky:            Do 12.03.2017 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mail prihlasky#ok99.cz) 
Shromaždišt ě:         Újezd u P řelou če, GPS: N 50°6.29375', E 15°29.46330' 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 2300721378/2010 (VS: 111xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS), výjime čně v hotovosti u 
                     prezentaci 
Prezentace:           pátek 18:00-19:00 v centru NOB, sobota 10 :30–11:30, 
                     ned ěle 8:30–9:30 
Start:                00 = 10:00; H21E a D21E hromadný sta rt, 
                     HDR, P a T libovolný start na krabi čku do času 120, 
                     ostatní kategorie intervalový start 
Vzdálenosti:          parkování - centrum  do 1500 m 
                     centrum - start      do 1500 m   
                     centrum – cíl              0 m  
Mapa:                 Stav leden 2017, m ěřítko pro DH21 a DH35C 1:15 000, 
                     ostatní 1:10 000 E= 5m, mapový klí č ISOM 2000, 
                     mapa bude vytišt ěna na vod ěodolný papír 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                Velmi rychlý s hustou sítí cest, v z ápadní části rovinatý s 
                     vegeta čními detaily, ve východní části zvln ěný s terénními 
                     detaily 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Daniela Čepová 
                     hlavní rozhod čí: Tomáš Zelenka, R3 
                     stavba tratí:    Zden ěk Šabatka, R3 
Parkování :           do 1500 km, bude up řesn ěno v pokynech. 
                     P ři p říjezdu respektujte pokyny po řadatel ů! 
Informace:            http://jp2017.ok99.cz  

 

2. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 25. b řezna 2017 
Tech. provedení:      OK Lokomotiva Pardubice (LPU) 
Přihlášky:            do 19.03.2017 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mail lpu#vco-ob.cz) 
Shromaždišt ě:         Veská (50.0380500N, 15.8561394E) 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 1069724001/5500 (VS: 33xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS), výjime čně v hotovosti u 
                     prezentace 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 



Vzdálenosti:          parkování - centrum    do  300 m 
                     centrum - start        do  700  m  
                     centrum - cíl                0  m 
Mapa:                 Veská, 1 : 10 000, E = 5 m, stav ún or 2017, 
                     autor Jan Potštejnský 
Tra ť:                 dorost a dosp ělí - krátká tra ť, 
                     veteráni a žactvo - zkrácená k lasická tra ť 
Terén:                p říměstský les, rovina, hodn ě porostových detail ů, 
                     hustá sí ť drobných a nevýrazných komunikaci, hodn ě vodote čí, 
                     v bývalém vojenském prostoru t erénní detaily 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Karel Haas 
                     hlavní rozhod čí: Zuzana Klimplová, R2  

                     stavba tratí:    Jan Fukátko, R2 
Informace:            http://lpu.cz/vcp17  

 

3. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 01. dubna 2017 
Tech. provedení:      SOOB Spartak Rychnov nad Kn ěžnou (SRK)  
Přihlášky:            do 26.03.2017 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu ivca.filipova#seznam.cz)  
Shromaždišt ě:         Slatina nad Zdobnicí, louka u lesa 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 161616850/0600 (VS: 27xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS), výjime čně v hotovosti u 
                     prezentace 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          centrum – start        do 2000 m 
                     centrum – cíl          do  500  m 
Mapa:                 Sv. Anna, 1:10 000, ekvidistance 5 m, revize jaro 2 017 
Tra ť:                krátká tra ť 
Terén:                Strá ň s poz ůstatky t ěžby, ob časné kameny, prohlubn ě, množství 
                     porostových detail ů v četn ě podrost ů. St ředně hustá sí ť 
                     komunikací. – doporu čujeme tejpovat a zakrýt dolní kon četiny 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Ond řej Jir čák 
                     hlavní rozhod čí: Lukáš Pátek 
                     stavba tratí:    Jan Potštejns ký 

 

4. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 01. dubna 2017 
Tech. provedení:      OB Vamberk (VAM) + OB DDM Kostelec n.Orl. (KOR ) 
Přihlášky:            do 27.03.2017 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu obvam.prihlasky#gmail.com) 
Shromaždišt ě:         Kostelec nad Orlicí 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 2500584865/2010 (VS: xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS), výjime čně v hotovosti u 
                     prezentace 
Prezentace:           Dopoledne: 08:30 – 09:30 hod. ve Slatin ě n.Zd. (krátká tra ť) 
                     Odpoledne: 14.30 – 15.00 hod. v Kostelci nad Orlicí 
Start:                000 = 15:30 hod 
Vzdálenosti:          parkování - centrum    do  600 m 
                     centrum – start        do  500  m 
                     centrum – cíl          do  500  m 
Mapa:                 KOSTELEC 2016, 1 : 4000, E=2,5m, stav jaro 2016 
                     revize jaro 2017 
Tra ť:                sprint 
Terén:                městská zástavba 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Karel Rykala 
                     hlavní rozhod čí: Ji ří Andrš,  R3 



                     stavba tratí:    Viktor Hladký , Jan Koblic 
Informace:            http://www.obvamberk.cz ; http://oris.orientacnisporty.cz  

 

5. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 08. dubna 2017 
Tech. provedení:      Sportovní klub Studenec, z.s. (STH) 
Přihlášky:            do 03.04.2017 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu skstudenec#seznam.cz) 
Shromaždišt ě:         Kamenský Dv ůr – louka mezi rybníky Šutrák a Bílým rybníkem 
                     (p ři cyklostezce 4288 Kopidlno – Mlýnec) 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 171260405/0600 (VS: xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS), výjime čně v hotovosti u 
                     prezentace 
Prezentace:           V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.  
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum do  500 m 
                     centrum - start          500 m  
                     centrum – cíl              0 m  
Mapa:                 Pl ůtek, 1 : 10 000, E = 5m, stav únor 2017, 
                     autor Ladislav Hrubý 
Tra ť:                klasická tra ť 
Terén:                dosud nezmapovaný mírn ě zvln ěný prostor (220 až 250 m n. m.), 
                     p řevážn ě listnatý les s terénními detaily a sezonním 
                     podrostem, řadou hustník ů a pasek, pom ěrn ě řídká sí ť 
                      výrazn ějších komunikací 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Petr Junek st. 
                     hlavní rozhod čí: Martin Vik, R2 
                     stavba tratí:    Vendula Vikov á R2, Petr Junek ml. R3 

 

6. kolo soutěží: 

Datum:               Sobota 22. dubna 2017 
Tech. provedení:      T.J. Sokol  Žamberk, oddíl OB (ZAM) 
Přihlášky:            do 16.04.2017 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu tobiska.vaclav#seznam.cz) 
                     do 19.04.2017- zvýšené startov né 50%! 
Shromaždišt ě:         obec Mistrovice - v centru obce, k řižovatka (poblíž kostela), 
                     50.02653 N;  16.56960E 
Způsob placení:       v hotovosti u prezentace 
Prezentace:           V centru závodu     8:30 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum do  400 m 
                     centrum - start         1000 m  
                     centrum – cíl            750 m  
Mapa:                 Jablonský les, M 1:10 000, E = 5m, stav jaro 2017,  A4 
Tra ť:                 krátká tra ť 
Terén:                podhorský les, 600 – 720 m n.m. P řevážná část mírn ě svažitá, 
                     část strmá údolí. 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 
Poznámka:             bude vybíráno parkovné 
Informace:            http://www.obzam.wz.cz 

 

7. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu: 

Datum:                Sobota 22. dubna 2017 



Tech. provedení:      KOB Ústí nad Orlicí (KUO) 
Přihlášky:            do 16.04.2017 na ORISu 
                     (výjime čně na e-mailu vm.uo#hotmail.com) 
Kategorie:            mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D 18C, D20C, D21C, 
                                          H12C, H14 C, H16C, H18C, H20C, H21C 
                     veteraniáda: D35C, D40C, D45C,  D50C, D55C, D60C, D65C, D70C, 
                                  H35C, H40C, H45C,  H50C, H55C, H60C, H65C, H70C 
                     ve řejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D,  D21D, D35D, D4 5D, 
                                    H10C, 
                                    H10N, H12D, H14 D,  H21D, H35D, H45D, H55D, 
                                    HDR, P, T 
Shromaždišt ě:         Ústí nad Orlicí - h řišt ě ZŠ Brat ří Čapk ů 
                     (GPS: 49.9760575N, 16.4033214E ) 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 2900338719/2010 (VS: xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS), výjime čně v hotovosti u 
                     prezentace 
Prezentace:           Dopoledne: 08:30 - 09:30 v míst ě dopoledního závodu 
                     Odpoledne: 13:30 – 14:30 v cen tru závodu 
Start:                000 = 15:00 hod 
Vzdálenosti:          parkování – centrum  do  600 m 
                     centrum – start      do 1500 m  
                     centrum – cíl              0 m  
Mapa:                 Čapkárna (1:4 000, E = 2 m, formát A3, stav b řezen 2017, 
                     mapový klí č ISSOM 2007, autor Tomáš Leštínský) 
Tra ť:                sprint 
Terén:                areál nemocnice, sídlištní i vilová zástavba, 
                     m ěstský park a drobná m ěstská zele ň 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Omezení obutí:        zákaz použití bot s h řeby  
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Kamil Koblížek, R3 
                     hlavní rozhod čí: Viktor Mutinský, R2 
                     stavba tratí:    Tomáš Leštíns ký, R3 
Informace:            http://www.kobusti.cz  
Ostatní:             Závodí se za neomezeného provozu, dávejte pozor! 
                     Všichni závodníci startují na vlastní nebezpe čí. 

 

8. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na krátké trati: 

Datum:               Pondělí 08. kv ětna 2017 
Tech. provedení:      KOB Dobruška (DOB) 
Přihlášky:            do 04.05.2017 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu dudasek#dobruska.cz) 
Kategorie:            mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D 18C, D20C, D21C, 
                                          H12C, H14 C, H16C, H18C, H20C, H21C 
                     veteraniáda: D35C, D40C, D45C,  D50C, D55C, D60C, D65C, D70C, 
                                  H35C, H40C, H45C,  H50C, H55C, H60C, H65C, H70C 
                     ve řejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D,  D21D, D35D, D4 5D, 
                                    H10C, 
                                    H10N, H12D, H14 D,  H21D, H35D, H45D, H55D, 
                                    HDR, P, T 
Shromaždišt ě:         Janské Lázn ě, dolní stanice lanovky (50.6318147N, 15.7708958E) 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 216265147/0300 (VS: xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS) - do poznámky uve ďte 
                     "startovné V ČP", výjime čně v hotovosti u prezentace 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
                     Start 1: ostatní  
                     Start 2: HDR, HD10, HD12, H70,  HD65, HD55D, HD45D, HD35D, 
                              P (nepot řebují jet lanovkou na start) 
Vzdálenosti:          parkování – centrum  do  100 m 
                     centrum – Start 1: doprava na start lanovkou  - 2.3km/600m, 
                                        dolní stani ce lanovky 100m od centra závod ů 
                     centrum – Start 1: doprava na start pěšky  - 3.3km/600m, 
                                        podle mapky , k dostání na prezentaci 
                     centrum – Start 2: p ěšky - 1.1km/100m, modrobílé fáborky 
                     centrum – cíl              0 m  



Mapa:                 1:10 000, E = 5 m 
Tra ť:                 krátká tra ť 
Terén:                horský les 700 až 1200 m n.m. + sjez dovka 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Tomáš Leštínský 
                     hlavní rozhod čí: Jan Fátor 
                     stavba tratí:    Tomáš Leštíns ký 
Poznámka:             - parkovné na placeném parkovišti v cen tru závodu (60K č/den) 
                     - pro závodníky cestující na s tart 1 lanovkou bude p řipravena 
                       zvýhodn ěná cena jízdného (o cen ě jednáme, cca 60-80 K č). 
                       Objednávky jízdenek v ORISu,  jízdenky budou k dispozici v 
                       obálce na prezentaci, platí se spolu se startovným! 
                       Po termínu p řihlášek je lanovka za plnou cenu. 

 

9. kolo soutěží - Oblastní mistrovství a veteraniáda na klasické trati: 

Datum:                Sobota 27. kv ětna 2017 
Tech. provedení:      Lokomotiva Trutnov (LTU) 
Přihlášky:            do 21.05.2017 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu killar.marek#gmail.com) 
Kategorie:            mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D 18C, D20C, D21C, 
                                          H12C, H14 C, H16C, H18C, H20C, H21C 
                     veteraniáda: D35C, D40C, D45C,  D50C, D55C, D60C, D65C, D70C, 
                                  H35C, H40C, H45C,  H50C, H55C, H60C, H65C, H70C 
                     ve řejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D,  D21D, D35D, D4 5D, 
                                    H10C, 
                                    H10N, H12D, H14 D,  H21D, H35D, H45D, H55D, 
                                    HDR, P, T 
Shromaždišt ě:         Trutnov, Horní staré M ěsto, ZŠ Mládežnická 
Způsob placení:       p řevodem na ú čet 26631601/0100 (VS: 227xxxx, kde xxxx je 
                     číslo klubu dle Adresá ře ČSOS), výjime čně v hotovosti u 
                     prezentace 
Prezentace:           V centru závodu     8:45 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum  do  500 m 
                     centrum – start       do 1000 m 
                     centrum – cíl         do  300 m 
Mapa:                 Baba  1:15000 pro mistrovství oblas ti, 1:10000 pro ostatní 
                     kategorie, E = 5m, stav 2016,r evize jaro 2017 
                     auto ři Tomáš Leštinký, Jan Langr, Jan Netuka 
Tra ť:                 klasická tra ť 
Terén:                Podhorský, členitý, kopcovitý (450 až 673 m n. m.) 
                     s prom ěnlivou pr ůběžností porost ů, st řední hustotou komunikací 
                     a s n ěkolika menšími skalními lokalitami. 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Pavel Petržela 
                     hlavní rozhod čí: Pavel Hanuš 
                     stavba tratí:    Jan Petržela 
Informace:            http://vcp2017.ltu-ob.cz/  

 

10. kolo soutěží: 

Datum:                Sobota 24. června 2017 
Tech. provedení:      SK LOB Nová Paka (NPA) 
Přihlášky:            do 18.06.2017 na ORIS 
                     (výjime čně na e-mailu jarda.kaliban#gmail.com) 
Shromaždišt ě:         Lány 
Způsob placení:       v hotovosti u prezentace 
Prezentace:           V centru závodu     8:30 - 9:30 hod. 
Start:                000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:          parkovišt ě – centrum  do 1000 m 
                     centrum – start       do 1000 m 
                     centrum – cíl               0 m 



Mapa:                 Valdov 1:10000, E=5m, stav jaro 201 7 
                     - pro všechny kategorie vodovz dorn ě upravená 
Tra ť:                 zkrácená tra ť 
Terén:                mírn ě kopcovitý s hustou sítí cest, četné hustníky a množství 
                     terénních tvar ů, v ětšinou dobrá pr ůběžnost. 
                     Pro OB nový, dosud nepoužitý p rostor. 
Dodate čné p řihlášky:  ano, dle možností po řadatele za dvojnásobný vklad 
Funkcioná ři:          ředitel závodu:  Jaroslav Kalibán 
                     hlavní rozhod čí: Filip Antoš 
                     stavba tratí:    Ji ří Novák 
Poznámka:             bude vybíráno parkovné 
Informace:            http://www.npa.cz/zavody/pohar2017/ 

 
 
Dle podklad ů po řadatel ů zpracoval a aktualizoval: 
13.03.2017, Ing. Lubomír Machá ček lubomir.machacek#centrum.cz  


