
POKYNY 
15.kolo soutěží Východočeského poháru 

 

Datum konání:   Sobota 22.října 2022 

Trať:    Krátká trať 

Pořadatelský subjekt:   TJ Jiskra Hořice ( HOR ) 

Centrum: Víceúčelové sportoviště v obci Holovousy ( 50.3756394N, 

15.5824931E ) 

Parkování: Na vyhrazených plochách v obci Holovousy. DODRŽUJTE PŘÍJEZD dle 

přiloženého plánku tak, aby se netvořily fronty na hlavní silnici, 

respektujte pokyny pořadatelů! Zákaz parkování na komunikacích v 

obci. Bude vybíráno parkovné ve výši 20,-Kč. Přístup do centra závodu 

značen zelenými fábory. Autobusy v obci dle pokynů pořadatelů 

zdarma. 

V případě nepřízně počasí bude alternativní varianta parkování. 

Prosíme, dbejte pokynů pořadatelů. 

Vzdálenosti: Parkování – centrum 700 m  

 Centrum – prezentace 0 m 

 Centrum – start  1500 m 

 Centrum – cíl  1200 m 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Dbejte zvýšené pozornosti při 

pohybu obcí Holovousy ( provoz neomezen ). ZÁKAZ VSTUPU na 

fotbalové hřiště! 

Prezentace: 8:30 – 9:30 hod. 

Dohlášky pouze do počtu volných míst vakantů za dvojnásobný vklad, 

kategorie HDR, P za základní vklad 

Možnost půjčení SI čipu za 50,- Kč 

Start: 00 = 10.00 hod. Cesta z centra závodu na start značena modrobílými 

fábory a vede přes cíl – možnost odložení věcí ( vzdálenost cíl – start 

300 m ). Start intervalový, organizace - 3 koridory ( nulování, 

kontrola, start ), pro kategorie HDR, P a T zvláštní koridor se 

startovací krabičkou (libovolný start do času 120 min - 12:00 hod ). Po 

startu samoobslužný výdej map a odběh na mapový start.  

Systém ražení: Elektronické, jednotky Sportident budou nastaveny do režimu 

bezdotykového ražení ( do vzdálenosti 0,5 m ), při poruše SI jednotky 

nutné označit průchod kontrolou kleštěmi do mapy. Mapu 



s náhradním ražením je závodník povinen předat ke kontrole v cíli. 

Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že 

závod nedokončil. 

Předpokládané časy vítězů: Dle Soutěžního řádu 

Mapa: Sluneční lázně 2, stav podzim 2022, měřítko 1:10 000, E = 5 m, 

mapový klíč ISOM 2017 – 2, laserový tisk, formát A4, mapa bude 

vložena do mapníku, hlavní kartograf Petr Čihák. Mapa se v cíli 

neodevzdává, prosíme účastníky akce o dodržování fair-play! 

 Nové vývraty nejsou zmapovány 

Zvláštní mapové značky: Zelený křížek - vývrat 

 Černý křížek – kadibudka, cyklo-můstek, včelín, pomník 

 Černé kolečko s tečkou uprostřed – patník, hraniční kámen ( menší, 

než je specifikováno mapovým klíčem ) 

 Hnědý trojúhelník – plošinka 

Značení povinných úseků: Povinné úseky na mapový start a do cíle značeny červenými fábory

  

Terén: Podhorský kopcovitý s hustou sítí cest, občasnými hustníky a 

podrostem, část prudký svah s terénními detaily 

Tréninkové možnosti: Rozklus možný cestou na start, rozcvičení na louce jemu přilehlé 

Zakázané prostory: Vyjma přístupové cesty, ZÁKAZ VSTUPU do lesa západně od obce 

Holovousy, jenž je závodním prostorem. Zákaz vstupu do oblastí 

ohraničených mapovými značkami 520 ( „oblast se zákazem vstupu“ ) 

522 („plot“); 524 („vysoký plot“); 709.0 („nepřístupná oblast“)  

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu 

Časový limit: 90 minut, čas uzavření cíle v 13:30 

Přesnost měření času: Na celé sekundy 

Výsledky: On-line na https://liveresultat.orientering.se a zároveň budou 

průběžně vyvěšovány v centru závodu 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení proběhne cca ve 13 hodin, vyhlášeni budou  první tři 

v kategorii HD10N, prvních šest v kategoriích DH10C, DH12C, DH14C, 

a vítězové kategorií DH12D, DH14D. Na všechny děti v kategorii HDR 

bude čekat v cíli sladká odměna. 

WC: TOI-TOI umístěny v centru závodu, zároveň je možné využít toalet 

místního občerstvovacího zařízení 

Mytí: V místním rybníku, ZÁKAZ UŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLIV SAPONÁTŮ! 

První pomoc: V centru závodu 

 

https://liveresultat.orientering.se/


Funkcionáři: Ředitel závodu: Petr Čihák 

 Hlavní rozhodčí: Šárka Rückerová, R3 

 Stavba tratí: Radek Vávra, R3 

Občerstvení a další služby: K dispozici bude základní občerstvení, v prostoru centra bude zajištěn 

prodej sportovního zboží. V cíli šťáva + voda  

Školka: Nebude zajištěna 

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího proti vkladu 400,- Kč. Případné 

protesty proti startovním listinám či konečným výsledkům lze zaslat 

na e-mail: sarkaruckerova@seznam.cz 

JURY: bude uveřejněna v centru závodu 

Kontakt pro další info: petr.rucker@sporthorice.cz 

GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním 

svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v 

podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v 

informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na 

shromaždišti. 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 

klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně 

fotografovi. 

Informace: V den závodu bude otevřena od 10:00 do 13:00 prodejna 

Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského, ve které bude 

možno zakoupit česká jablka (do vlastních přepravek), med a 

stromky. 

 Po vyhlášení výsledků proběhne tombola stánku KAZBOŠ, která 

kvůli nepříznivému počasí neproběhla v Markoušovicích. 

 Po KAZBOŠově tombole bude vylosováno 15 závodníků, kteří 

dostanou drobnou věcnou cenu. 

Poděkování: Pořadatelé děkují za pomoc a spolupráci  Lesům ČR, společnosti 

Kinský dal Borgo, obci Holovousy, městu Hořice, Výzkumnému a 

šlechtitelskému ústavu ovocnářskému Holovousy s.r.o., firmě Pravé 

hořické trubičky, s.r.o. (www.horicketrubicky.cz), Applemix ( 

www.applemix.cz  ), Bombus ( www.miliontycinek.cz ), redakci 

časopisu RUN-magazín ( www.run-magazine.cz )  a všem vlastníkům 

lesa. 
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Orientační mapka: 

 

 

            Zdroj: Mapy.cz 


