
Pokyny Czech O-Tour 2022 - Kokořínsko

Vážení závodníci,
vítejte na posledním kole seriálu Czech O-Tour. Původně se závody měly konat v červenci, ale i přes původní
souhlas CHKO Kokořínsko - Máchův kraj nám nakonec akce nebyla v letních měsících povolena. Věříme, že si
závody v říjnovém termínu užijete. Prosíme, abyste respektovali veškerá pravidla a chovali se hospodárně. Zároveň
upozorňujeme, že v této lokalitě je vyloučené trénování. Podle předběžné domluvy s CHKO a vlastníky pozemků
máme šanci zde pouze pořádat menší závody s předem jasně odsouhlasenými tratěmi a domluvou několik měsíců
předem.  Běhání v této lokalitě je velmi vzácné, proto prosíme, abyste si vážili této možnosti.
Pořadatelé Czech O-Tour

Datum konání: sobota 29. října - neděle 30. října 2022

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: OK Chrastava (CHA)

Rozsah: dva samostatně hodnocené závody jednotlivců (1x krátká trať, 1x klasická trať)
s rankingovým koeficientem 1,00 započítávané do celkového hodnocení seriálu

Centrum: louka jižně od obce Dřevčice u Dubé, 50.5733347N, 14.4854072E

Prezentace: 29. 10. 2022 9:00 – 10:00 v centru (příchozí do 11:00)
30. 10. 2022 7:30 – 8:30 v centru (příchozí do 9:30)

Přeplatky budou po závodech převedeny zpět na účet. Doklady si stahujte z IS ORIS.
Potvrzený doklad o zaplacení zašleme na vyžádání (info@o-tour.cz).

Popisy kontrol: samoobslužný odběr na shromaždišti + na mapě

Startovní čísla: obdrží kluby v obálce na prezentaci (samostatný výdej) - změna oproti jiným závodům Czech
O-Tour

Zkontrolujte si startovní časy na číslech se startovní listinou, která je závazná!

Parkování: V areálu zemědělského statku v Dřevčicích (50.5766664N, 14.4947519E), po naplnění
kapacity na sousední louce. Bude značeno. Postupujte podle pokynů pořadatele. Přísný zákaz
parkovat mimo vyznačená místa, nezapomeňte, že jste v CHKO! Bude vybírán poplatek
100,-Kč za víkend.

Terén: od prudkých skalnatých svahů po rovinaté pasáže, v některých místech skalní bloky v patrech,
hustá síť cest

Povinné úseky: start – mapový start (začátek orientace) a sběrná kontrola – cíl. Značeno červenobílými
fáborky.

Fáborková trať: Tratě kategorií D10L, H10L a HDR jsou značeny červenobílými fáborky, zkracování mezi
kontrolami je povoleno. V kategorii HDR jsou 2 mapy (1. pro závodníka a 2. pro doprovod).
Doprovod je povolen pouze v kategorii HDR !!! V kategoriích pro veřejnost lze běžet dle
zvolené kategorie i ve dvojici nebo celá rodina/skupina společně.
Nezapomeňte na pravidlo, že nejprve si svůj závod odběhne doprovod a teprve poté vyrazí s
dítětem na trať HDR.



Parametry tratí: k dispozici v ORIS: sobota, neděle

Startovní listina: k dispozici v ORIS a na webu závodu, v aplikaci OTour; případně vyvěšeny na shromaždišti

Systém ražení: SPORTident – bezkontaktní způsob ražení SI-Air

možnost zapůjčení SI-čipu za poplatek 50 Kč/závod, při ztrátě zapůjčeného čipu bude
účtována cena 800 Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách.

Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi. Mapu
s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a
klubem.

Předběžné výsledky: budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů a dostupné online v aplikaci OTour.
Konečné výsledky budou zveřejněny v systému ORIS a na webu seriálu.

Vyhlášení vítězů: sobotní závod v sobotu odpoledne cca od 15:30 (pouze vítězové); v neděli nejprve vyhlášení
nedělního závodu v cca 14:30 (pouze vítězové), poté celkové pořadí seriálu (první tři v každé
kategorii) a klubové soutěže. Kategorie HDR, D10L a H10L bez vyhlášení, ale každý účastník
obdrží drobnou odměnu po doběhu v cíli. Odměnu si mohou vyzvednout i závodníci kategorií
D10 a H10.

Školka pro děti: v centru závodu, viz plánek

Dětský závod: po oba dva dny v centru zdarma obrázkový závod pro nejmenší, ražení na čipy (lze zapůjčit
bez poplatku na místě)

WC: v centru závodu a cestou na nedělní start mobilní záchody (na sobotním startu nebude)

Převlékání, mytí: v aréně ve vyznačených prostorech možno postavit klubové stany (viz plánek), mytí – pitná
voda z cisterny, k dispozici lavory; nepoužívejte jako šatnu stan, který slouží jako jídelna!

První pomoc: v centru závodu

Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7020

Občerstvení: V cíli v aréně voda a iontový nápoj IoniLyte pro všechny závodníky po doběhu. V sobotu v
cíli 2 pouze voda.
V centru stánky s občerstvením – tradiční chrastavský bufet, VegitPoint, Mexikárna, kávička.
Doporučujeme využít, v okolí je nabídka mimo letní sezónu omezená.

Ubytování: nouzový nocleh ve vlastních spacácích v tělocvičně v ZŠ Dubá
(https://mapy.cz/s/govabefece); otevřeno v pátek od 18 hodin (nebo dle domluvy na tel.
731108782), v sobotu dopoledne se uzamkne v 11 hodin, odemkne odpoledne od 15:30, v
neděli vyklidit do 10 hodin ; parkování ve dvoře či přilehlých ulicích

Přísný zákaz přenocování na shromaždišti!

Mobilní aplikace OTour: ke stažení v Google Play (pro Android) a na AppStore (pro iPhone). Po zadání registračního
čísla zobrazuje startovní čas, průběžné i celkové výsledky, ale i tipy na výlety v okolí.

Protesty: Protest proti porušení či nedodržení Pravidel nebo proti rozhodnutí HR lze podat písemně
(nejpozději do 30 minut po plánovaném času uzavření cíle), na místě a doložený vkladem 200
Kč hlavnímu rozhodčímu (čl. 25.1 Pravidel OB).
Protest proti oficiálním výsledkům pak písemně do 14 dnů od zveřejnění oficiálních výsledků
(čl. 25.2 Pravidel OB) - mailem na adresu info@o-tour.cz, s vkladem 200 Kč zaslaným na
účet pořadatele.

Jury: Dominika Plochová (DKP), Dušan Novotný (TJN), Zdeněk Šabatka (PHK)

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích pokynů ČSOS pro rok
2022. Předpokládané časy vítězů dle tabulky na webu seriálu: https://o-tour.cz/info/kategorie

Upozornění: každý se závodu účastní na vlastní nebezpečí, organizátoři závodu nepřebírají žádnou
odpovědnost

PŘÍSNÝ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VEŠKERÉ OBUVI S KOVOVÝMI HŘEBY! BUDE
KONTROLOVÁNO! Nejsou tolerovány ani kotníkové boty s hřeby!

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

https://oris.orientacnisporty.cz/files/7020_fb476ea4af17bbe2def471d9a90ee2bf.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/files/7020_deaa5b22f9567a21b72f91531331bd57.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.otour&hl=cs
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7020
https://mapy.cz/s/govabefece
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.companyname.otour&hl=cs
https://apps.apple.com/cz/app/otour/id1609300224?l=cs&platform=iphone
https://o-tour.cz/info/kategorie


Ochrana osobních údajů: Pořadatel je jako správce osobních údajů oprávněn zpracovávat osobní údaje přihlášeného
účastníka pro plnění jeho povinností jako pořadatele závodu, za účelem plnění smlouvy, k jejímuž uzavření dochází
mezi pořadatelem a účastníkem závodu přijetím přihlášky. Pořadatel za účelem plnění svých povinností zveřejní
osobní údaje účastníka v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému
ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/) a na webu závodu (https://o-tour.cz).
Fotografování: 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 Vašeho
klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to
prosím explicitně fotografovi či řediteli závodu.

Plánek arény

6. závod Czech O-Tour: sobota 29. října 2022
Rozsah: krátká trať

Vzdálenosti: parkoviště – centrum 600 - 1000 m
centrum – start 1700 m
centrum – cíl 1 0 m
(kategorie: HDR, DH10 - DH14, D55 - D75, H55B, H65 - H75, OPEN KRÁTKÁ,
ZAČÁTEČNÍK, NEBOJSA)

centrum – cíl 2 700 m
(kategorie: DH16 - DH45, H55A, OPEN STŘEDNÍ, OPEN DLOUHÁ)



Cestou na start u cíle 2 bude k dispozici přístřešek na odložení věcí, průběžný odvoz věcí z
cíle nebude zajištěn (zbylé věci svezeme do arény po ukončení cíle)! Ztráty a nálezy najdete v
neděli ve stanu prezentace.

Mapa: Stará Husí cesta, ISOM 2017-2, autoři (2021): Jan Drbal, Aleš Hejna, Zdeněk Sokolář; revize
v okolí tratí 10/2022; rozměr A4; vytištěno na voděodolném papíru Pretex a zabaleno do
mapníku

1 : 7 500, ekv. 5 m, pro veteránské kategorie DH35 a starší

1 : 10 000, ekv. 5 m, pro všechny ostatní kategorie

Zvláštní mapové zn. černý křížek - malá oplocenka, jiný umělý objekt

Start: intervalový, 00 = 11:00

Značeno modrobílými fáborky.
Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 11:00 – 14:00; razí startovací kontrolu.

Cesta na start vede po hranici závodního prostoru a CHKO. Opuštění vyznačené cesty na start

bude důvodem k diskvalifikaci.

Na startu nebude k dispozici mobilní WC. Využijte kapacitu na shromaždišti. Platí
přísný zákaz znečišťování cesty na start nebo okolí. Jsme v CHKO!

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie

Tratě: Dbejte zvýšené pozornosti sledu kontrol, tratě se kříží a kontroly jsou blízko u sebe.

Kontrolujte si důsledně kódy kontrol, v lese je jich hodně na malém prostoru, často blízko

sebe (stále v rámci pravidel).

Kategorie H21E má trať rozdělenou na dvě části tzv.: mapotočkou, každá část trati je
vytištěna z jedné strany mapy.

Cíl: cíl 1 - v centru.
cíl 2 - 700 m od centra. Cesta z cíle je shodná s cestou na start (modrobílé fáborky).

Mapy se nebudou vybírat. Žádáme o dodržování fair play.

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.
Cíl bude uzavřen 30 minut po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.

Občerstvení: cíl 1 (centrum) - pitná voda, šťáva, iontový nápoj IoniLyte
cíl 2 (cestou na start) - pitná voda

Zakázané prostory: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky (520 - oblast se zákazem vstupu), pole (412 -
obdělávaná půda) a do všech oplocenek. Další zakázané prostory jsou v mapě zakresleny
fialovými šrafy (709 - nepřístupná oblast) a budou v exponovaných místech ohraničeny
páskou a namátkou hlídány pořadateli. Jedná se o I. zónu CHKO. Porušení zákazu bude
důvodem k diskvalifikaci.

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Dominika Pachnerová (R1)
hlavní rozhodčí: Petr Kadavý (R2)
stavitelé tratí: Jana Kubátová (R3) a Pavel Kubát (R3)



7. závod Czech O-Tour: neděle 30. října 2022
V noci ze soboty na neděli nastane změna času!!! Čas se posune o jednu hodinu zpět z 3:00 na 2:00.

Rozsah: klasická trať

Vzdálenosti: parkoviště – centrum 600 - 1000 m

centrum – start1 2800 m / převýšení: 60 m
(kategorie: DH14A, DH14B, DH16A, DH16B, DH18A, DH18B, DH21A, DH21B, DH21E,
DH35A, DH35B, DH45A, DH45B, DH55A, DH55B, DH65A, DH65B)

centrum – start2 2600 m / převýšení 60 m
(kategorie: DH10, DH10L, HDR, DH12, DH75, ZAČÁTEČNÍK, NEBOJSA, OPEN-S,
OPEN-M, OPEN-L)

Cesta na start je společná pro oba starty.
U startu 2 bude k dispozici pití a přístřešek na odložení věcí, které budou postupně odváženy
na shromaždiště.
Závodníci jdoucí na start se mohou na cestě poblíž startu setkat se závodícími běžci. Přednost
má vždy závodící běžec! Dodržujte fair play!

centrum – cíl 0 m (všechny kategorie)

Mapa: Čap 2022, ISOM 2017-2, autoři (2021): Jan Drbal, Aleš Hejna, Zdeněk Sokolář; revize v
okolí tratí 10/2022; vytištěno na voděodolném materiálu polyart a zabaleno do mapníku

1 : 7 500, ekv. 5 m, pro veteránské kategorie DH35 a starší, rozměr A4 / A3 (viz tabulka)

1 : 10 000, ekv. 5 m, pro všechny ostatní kategorie, rozměr A4.

Zvláštní mapové zn. x   černý křížek - malá oplocenka

Start: intervalový, 00 = 09:00

Značeno modrobílými fáborky.
Kategorie pro veřejnost mají volný start v rozmezí 09:00 – 12:00; razí startovací kontrolu.

Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie

Cíl: v centru.
Mapy se nebudou vybírat. Žádáme o dodržování fair play.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, a to i při nedokončení závodu.
Cíl bude uzavřen 30 minut po uplynutí časového limitu posledního startujícího závodníka.

Občerstvení: - na startu (pitná voda)
- pitná voda na kontrolách číslo 79 a 91 (uvedeno v popisech)
- po doběhu v cíli (voda, šťáva, IoniLyte)

Zakázané prostory: Přísný zákaz vstupu na soukromé pozemky (520 - oblast se zákazem vstupu), pole (412 -
obdělávaná půda), do všech oplocenek a do oblasti s fialovým šrafováním (709 - nepřístupná
oblast) - jedná se o 1. zónu CHKO.

Riziková místa budou v terénu vyznačena páskou a v mapě značkou 709.004 (Nepřístupná
oblast, plná čára). Porušení zákazu bude důvodem k diskvalifikaci.

https://oris.orientacnisporty.cz/files/7020_deaa5b22f9567a21b72f91531331bd57.pdf


Plná čára - vyznačeno páskou Cesta vede zakázaným prostorem. Cesta vede mezi zakázanými

Běh po cestě zakázán. prostory. Běh po cestě povolen.

Cesta na start vede po hranici závodního prostoru a CHKO. Opuštění vyznačené cesty na start
bude důvodem k diskvalifikaci.

Upozornění: V prostoru závodu se nachází vysoké skalní věže a srázy. Dbejte zvýšené opatrnosti!

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Dominika Pachnerová (R1)
hlavní rozhodčí: Dominika Pachnerová (R1)
stavitelé tratí: Kateřina Kašková (R2) a Jaroslav Polák (R2)

Partneři závodu:

Hlavní partneři

Partneři

Hlavní mediální partner


