
Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2014

Pokyny k závodu 

Pořadatel: Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu (ČAR)
Technické 
provedení: Slavia Liberec orienteering

Datum: 1. a 2. listopadu 2014
Typ závodu: dvouetapový závod dvojic v horském orientačním běhu
Centrum: Liberec, ZŠ Ostašov, Křížanská 80 - 50°45'54.256"N, 15°0'36.396"E 

Příjezd a 
parkování:

Autem – z  rychlostní  silnice R35 sjezd na nákupní  zónu OC Géčko (SZ 
Liberce), dále směr letiště, Ostašov, parkovné 50 Kč za všechny dny, viz 
přiložená mapka, http://www.mapy.cz/s/dKRH 
Vlakem – do zastávky Ostašov (trať 086 Česká Lípa – Liberec), dále 300 m 
značeno fáborky
MHD – z centra Liberce (Fügnerova, Nádraží ČD) autobus MHD č. 16 na 
zastávku Ostašov, škola

Prezentace:

Pátek 31.10. 19-22h
Sobota 1.11. 7:00 – 8:15 (změna oproti rozpisu!)
Žádáme o dodržení času prezentace (zejména v sobotu, v 9:00 hromadný 
odjezd  závodníků  na  start).  Na  prezentaci  nutná  účast  všech 
startujících! Doporučujeme příjezd již v pátek.

Registrace v ČAR: V závodě MČR smí startovat jen členové České asociace rogainingu (ČAR). 
Registrace nečlenů je možná bezplatně u prezentace

http://www.mapy.cz/s/dKRH


Účastníci  mladší  než  15 let  pouze  v  kategorii  příchozích  a  s  písemným 
povolením jejich zákonného zástupce! Bude kontrolováno při prezentaci.
Při prezentaci je nutné podepsat prohlášení o startu do závodu na vlastní 
nebezpečí a o souhlasu s uchováním osobních údajů pro vnitřní potřeby 
ČAR. 

Shromaždiště 
a převlékání: Areál ZŠ – tělocvična, šatny, sprchy, venkovní hřiště

Kategorie, 
parametry tratí:

Kategorie               Délka (km) / převýšení (m) / počet kontrol
 

                              SOBOTA                                  NEDĚLE                  
HH                        26,5 / 810 / 21                           26,0 / 1500 / 12 
DD                        20,0 / 590 / 16                           19,6 / 970 / 10 
HD                        22,2 / 620 / 18                           21,3 / 950 / 11 
HH40                    20,9 / 610 / 16                           22,2 / 1100 / 13 
DD40                    17,6 / 480 / 13                           16,3 / 650 / 9 
HD40                    19,1 / 490 / 15                           17,8 / 850 / 10 
P                           14,3 / 560 / 9                             13,9 / 600 / 8 

Prostor závodu:
Ještědský hřbet mezi sedlem Na rozkoši a vrcholem Javorník, prostor je ze 
severu a východu vymezen rychlostními komunikacemi č.13 a R35, dále 
pak  obcemi  Hodkovice  nad  Mohelkou,  Český  Dub,  Osečná,  Křižany, 
Žibřidice a Rynoltice.

Terén: Horský členitý hřbet, nadmořská výška 350 – 1012 m.n.m., z velké části 
zalesněný, hustá síť komunikací

Mapy:

Sobota: „Rozsocha“
Neděle: „Padouch“
Oba dny měřítko 1:30 000, e=10m, vodovzdorná úprava, rozměr A3 
(změny oproti rozpisu!).
Mapové podklady Mapy.cz po kontrolní revizi v oblastech kontrol.
Mapy budou vydávány v okamžiku startu pro oba členy týmu. 
Zákaz používání navigačních pomůcek (GPS navigace, „chytrá“ elektronika 
s displejem používanou za jiným účelem, než je záznam trasy) a jiných 
map než poskytnutých pořadatelem.

Popisy kontrol: Ve formě piktogramů na mapě

Průchod kontrol:

Kontrolní stanoviště budou označeny stojany s klasickými oranžovo-bílými 
lampiony 30×30 cm používanými pro OB.
K  označení  průchodu  kontrol  bude  použito  elektronické  ražení  SI 
(SportIdent),  každý  z  dvojice  musí  mít  SI  čip.  Při  ražení  vyčkejte 
akustického a optického signálu. Při nefunkčnosti elektronické jednotky je 
nutné razit do R políček na mapě pomocí mechanických kleští.

Zapůjčení  SI  čipů  (dle  přihlášky)  proběhne  při  prezentaci,  vrácení  po 
dokončení nedělního závodu (v případě účasti  pouze v sobotu ihned po 
sobotním závodě). Při ztrátě čipu bude účtováno 700 Kč.
Všechny  kontroly  razí  oba  členové  dvojice  v  rozmezí  maximálně  30 s, 
nedodržení je důvodem k diskvalifikaci.

Závodníci  jsou  povinni  před  startem  vynulovat  a  zkontrolovat  své  čipy 
(krabičky  Clear  a  Check)  a  neprodleně  po  doběhu  do  cíle  vyčíst 



u pořadatele.
Pravidlo o dodržení maximální vzdálenosti mezi členy týmu bude v terénu 
kontrolováno!

Start:

Sobota:  Společný  odchod  závodníků  v 8:50  s  pořadateli  na  vlakovou 
zastávku  Liberec,  Ostašov,  vzdálenost  300 m  z  centra  závodů,  navíc 
značeno  fáborky.  Odjezd  vlaku  9:08!!! Nutná  dochvilnost,  jedná  se 
o pravidelnou linku na trati  086 Liberec –  Česká Lípa.  Závodníci  budou 
doprovázeni pořadateli, kteří zajistí pro všechny jízdné. Během jízdy vlakem 
a případně před startem proběhne nulování a kontrolování SI čipů.
Výstup z vlaku dle pokynů pořadatele, dále 900 m po fáborkách, po cestě 
4 ks mobilních toalet TOI-TOI.
Start  00  = 10:00  hromadný po  kategoriích.  V  první  části  mistrovských 
kategorií volné pořadí kontrol.
Start: 00 – kategorie HH, DD
         05 – kategorie HD, HD40
         10 – HH40, DD40, P

Odvoz věcí ze sobotního startu bude zajištěn pořadatelem, odkládejte je do 
připravených pytlů na startu.

Neděle:  Start 00 = 9:00, handicapový do ztráty 60 minut dle výsledků 
sobotního  závodu,  dále  hromadný  ve  vlnách  dle  kategorií.  Vzdálenost 
1600 m, převýšení 100 m.

Prosíme  závodníky  ubytované  v  tělocvičně,  kteří  očekávají  delší  pobyt 
v lese, aby si své věci v neděli před odchodem na start sbalili a ponechali 
mimo tělocvičnu (šatny, chodba) kvůli úklidu a předání tělocvičny.

Pokyny k tratím:

Sobotní  mistrovské  kategorie  (všechny  kromě  kat.  P)  začínají  prvních 
několik kontrol ve volném pořadí (závodníci si mohou pořadí těchto kontrol 
zvolit). 

V neděli pak již mají všechny tratě všechny kontroly v pevně daném pořadí.

Zákaz  překonávání  elektrických  ohradníků  s  krávami  a  býky  (v  zájmu 
vlastní bezpečnosti)

Zakázané  prostory  jsou  v  mapě  vyznačeny  fialovými  šrafy,  v  terénu 
označeny nebudou. 

Po oba dny je nutné překonat železniční trať a silnice II. třídy, 
dbejte maximální opatrnosti a dodržujte pokynů pořadatelů.

Časový limit  je  6,5h pro všechny kategorie.  Kontroly sobotního volného 
pořadí je nutné navštívit do 13:00.
Překročení  těchto  časů  nebude  znamenat  nutně  diskvalifikaci,  ale  bude 
zahájen sběr kontrol.

Občerstvovačky: Značeny kelímkem v popisech u kontroly, případně kelímkem na mapě, je-li 
občerstvovačka  mimo  kontrolu.  Po  oba  dny  dvě  občerstvovačky  na 
mistrovských tratích, kategorie P v neděli pouze jednu. K dispozici bude 



iontový  nápoj  Enervit,  voda,  energetické  tablety,  čokoláda,  banány, 
pomeranče, rozinky, sůl, sušenky.

Kromě  občerstvovacích  stanic  zajištěných  pořadatelem  je  při  závodě 
dovoleno  využít  dostupných  restauračních  či  občerstvovací  zařízení 
z vlastních finančních zdrojů. 

Cíl:

V sobotu 300 m od centra, v neděli přímo v areálu základní školy u zadního 
vchodu u sportovního hřiště. Průchod cílem závodníci provedou oražením 
cílové jednotky. Po doběhu bude v centru pro závodníky k dispozici iontový 
nápoj  Enervit.  Neprodleně  po  doběhu je  nutné  vyčíst  svůj  čip,  vyčítání 
bude označeno.

První pomoc: Zdravotník v cíli, v případě nouze během závodu volejte řediteli závodu – 
telefonní číslo uvedeno na popisech.

Ubytování:
Závodníci  ubytovaní  v centru  dostanou v  pátek  při  prezentaci  ubytovací 
lístek a budou pořadateli nasměrováni do ubytovacích prostor. K dispozici je 
tělocvična,  třídy,  případně  šatny  u  tělocvičny  a  další  prostory.  Udržujte 
pořádek v celém areálu školy a dodržujte pokynů pořadatele.

Hygiena Toalety  ve  škole  u  tělocvičny  a  u  jídelny,  po  sobotním  startu  převoz 
mobilních WC TOI-TOI ke škole. Sprchy u tělocvičny ve škole.

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení prvních tří dvojic v každé kategorii dle pořadí v nedělním cíli cca 
ve 14:30. 

Občerstvení 
v centru 
a stravování

V budově školy pořadatelský bufet – čaj, káva, koláče, nealko nápoje, pivo, 
v sobotu odpoledne boršč, párky.
Objednané večeře budou vydávány od 17:00 ve školní jídelně. Stravenky 
na večeři budou vydávány při prezentaci.
2km od centra závodu OC Géčko (restaurace, obchod), v centru Liberce 
množství restaurací (obojí autobusem MHD č. 16, 5min do OC, 15min do 
centra)

Funkcionáři
ředitel závodu: Jakub Škoda
hlavní rozhodčí: Jiří Martan (sobota), Petr Henych (neděle)
stavba tratí: Petr Henych (sobota), Jiří Martan (neděle)

Informace: na webu http://www.vlio.cz/MCR_HROB_Liberec/
kontakt: vliob(zavináč)email.cz

UPOZORNĚNÍ:

ZÁVODÍ SE PODLE PLATNÝCH PRAVIDEL ČAR ZA KAŽDÉHO POČASÍ.
KAŽDÝ  ZÁVODNÍK  SE  AKCE  ÚČASTNÍ  NA  VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ 
A ZODPOVÍDÁ ZA  SVOU BEZPEČNOST,  COŽ POTVRDÍ  SVÝM PODPISEM 
PŘI  PREZENTACI.  POŘADATEL  NERUČÍ  ZA  ŽÁDNÉ  ŠKODY  ZPŮSOBENÉ 
ÚČASTNÍKY AKCE.

Poděkování:
Mistrovství ČR v horském OB je podpořeno z dotačního fondu Libereckého 
kraje, děkujeme. Dále děkujeme hejtmanovi Libereckého kraje p. Martinovi 
Půtovi za převzetí záštity nad touto akcí.

http://rogaining.cz/upload/CAR_pravidla_2012.pdf
http://www.vlio.cz/MCR_HROB_Liberec/


Výňatek z pravidel ČAR:
• Závodníci smí při závodě používat pouze buzolu a mapu poskytnutou pořadatelem. 

Je  nepřípustné  používat  k  orientaci  jiných  map  či speciálních  navigačních 
pomůcek (GPS  apod.).  V  případě  pochybnosti  ohledně  speciálních  navigačních 
pomůcek rozhoduje při daném závodě hlavní rozhodčí a dlouhodobě Prezídium ČAR. 
Závodníci nesmí využívat žádné dopravní prostředky.

• Tým musí absolvovat celý závod společně. Zvláště při průchodu kontrolními body 
a při doběhu do cíle musí být členové týmu v těsné blízkosti.. Přísně je zakázáno 
bez svolení  pořadatele  opustit  spoluběžce (např.  při  jejich  vyčerpání  či  zranění) 
a doběhnout zbytek tratě sám.

• Závodníkům  (týmu)  nesmí  při  závodě  pomáhat  žádná  další  osoba,  ani  je 
doprovázet. Pes či jiné zvíře smí závodníky doprovázet pouze se souhlasem hlavního 
rozhodčího.  Pořadatel  může  povolit  využívat  při  závodě  služeb  samoobsluh, 
restaurací  apod. V  zásadě  musí  jít  vždy  o  služby,  které  mohou  využít  všichni 
závodníci. V případě nehody (zranění apod.)  musí  závodníci  poskytnout veškerou 
možnou  pomoc.  Tým  nesmí  být  postižen  za  porušení  pravidel  v  souvislosti 
s poskytnutím pomoci.

• Závodníci jsou povinni dodržovat pokyny pořadatele a všechny právní normy platné 
na území České republiky. Tým nesmí předem do závodního prostoru umístit žádné 
zásoby či vybavení. Nesmí je ani na trati zanechávat, pokud nebudou vyzvednuty 
před  ukončením závodu.  Po  vypršení  časového  limitu  jsou  všechny  týmy,  které 
dosud  nedokončily  závod,  povinny  se  v  nejkratším  možném  čase  hlásit  v  cíli. 
V případě porušení této povinnosti odpovídají členové týmu za případné záchranné 
akce. 

Doporučení od partnera závodu - ENERVITu: Úspěch přijde s dostatkem energie
V posledních dnech před závodem určitě myslete na dostatečnou zásobu energie, která se vám 
uloží ve svalech. Za tímto účelem přijímejte dostatek energie během tréninků (například v podobě 
energetických tablet Enervit  GT sport nebo energetických gelů Enervitene sport gel). Ihned po 
výkonu je důležité urychlit regeneraci nápojem Enervit R2 sport. 
Proč se trápit,  když to jde lépe? Trénujte chytře a kromě tréninku dbejte stejnou měrou i  na 
regeneraci,  doplňování  energie  a  výživu  od  ENERVITu, 
partnera závodu. Energii  pro závod si  můžete koupit  při 
prezentaci  na  stánku  ENERVIT  za  zvýhodněných 
podmínek, ať už jednotlivě, či ve formě balíčků produktů 
přesně pro potřeby závodu.
Další informace o produktech ENERVIT na www.enervit.cz.

http://www.enervit.cz/
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