
  

 

Pokyny 

24. ročníku Jarního poháru 
Memoriál Petra Samka 

1. kolo Východočeské oblasti žactva a veteránů 

Společná část 
Datum konání: 18. – 20. 3. 2022 

Pořadatelský 
orgán:  Český svaz orientačních sportů 

Pořadatelský 
subjekt:  OK 99 Hradec Králové, z.s.  

Program: Pátek 18. 3. 2022 od 19:30 noční závod     
 Sobota 19. 3. 2022 od 10:00 závod na klasické trati 
 Neděle 20. 3. 2022 od 10:00 závod na klasické trati závod štafet 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a platných soutěžních řádů. 

Centrum: Louka u obce Běleč nad Orlicí (50.1914506N, 15.9335053E) 

Příjezd: Příjezd osobních aut od Hradce Králové přes Svinary, nebo z druhé strany od Krňovic 
do Bělče nad Orlicí. Na západním kraji obce odbočte na místní komunikaci (zde bude 
značeno) a pokračujte do centra závodů na louku. Při příjezdu respektujte pokyny 
pořadatelů. Zákaz stání i zastavení v obci a na příjezdové cestě včetně části podél 
shromaždiště. 

Parkování:  Na louce vedle centra. Při 
příjezdu respektujte 
pokyny pořadatelů. 
Parkovné nebude 
vybíráno. 

Autobusy: Autobusy prosíme nahlaste 
pořadateli předem. Příjezd 
do centra není možný. 
vykládka i nakládka 
závodníků bude probíhat 
na autobusové zastávce v 
centru obce Běleč, kde je i 
možnost otočení. 
Odstavení autobusu tam 
není možné, po vyložení 
musí autobus odjet např. 
na parkoviště u Stříbrného 
rybníku (5km směrem na 
Hradec Králové). 

Školka: Nebude. 

Terén: Velmi rychlý rovinatý s hustou sítí cest, s vodotečemi a hustníky s vegetačními detaily. 

Ubytování:  Pořadatel ubytování nezajišťuje 

https://mapy.cz/s/necalusave
https://mapy.cz/s/necalusave


  

 

Dohlášky: Dohlášky jsou možné pouze do kategorií HDR, P, T a MIX do počtu připravených map 
přes e-mail prihlasky@ok99.cz Dohláška e-mailem je platná až po jejím potvrzení. Na 
místě pouze na sobotní závod HDR. 
Zapůjčení čipu SportIdent: 50,- Kč/den, nejedná se o SIAC čipy. 

Způsob 
placení: Převodem na účet pořadatele nebo platba v hotovosti na prezentaci závodu. Platby 

na účet posílejte tak, aby byly připsány na účet pořadatele nejpozději ve čtvrtek 17. 3. 
2022. Pro později odeslané platby bude na prezentaci vyžadováno potvrzení o platbě 
nebo platba v hotovosti. 
Bankovní spojení pro platby v Kč v ČR: číslo účtu  2201569948/ 2010, variabilní 
symbol platby ve tvaru např. 111xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Evidence ČSOS 
(adresáře).  

Systém ražení: Elektronické – SportIdent. Jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu 
bezkontaktního ražení. Majitelé bezkontaktních čipů (SIAC) tak mohou orazit kontrolu 
na vzdálenost cca 50 cm.  

 Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují při oražení krabičky CHECK ve startovním 
koridoru. Při oražení cílové krabičky se čip vypne. 
V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod 
kontrolou oražením kleštěmi do mapy. Mapu s náhradním ražením je povinen 
závodník předat ke kontrole v cíli.  
Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod 
nedokončil. 

První pomoc: Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli. 

Bufet: V centru závodů bude občerstvení provozované místní restaurací U Hušků s 
následující nabídkou jídel:  
polévka, halušky s uzeným a zelím, pečené vepřové v marinádě, uzené, sekaná v 
housce, klobásy, zeleninový salát, buchty a různé nápoje včetně Bělečského piva Car. 

WC: Mobilní WC pouze v centru závodu. 

Mytí: V centru závodu v lavorech s vodou z barelů v omezeném množství. 

Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti 
startovním listinám a proti oficiálním výsledkům lze zaslat na emailovou adresu 
prihlasky@ok99.cz nebo na adresu OK 99 Hradec Králové, z.s., Labská louka 669/13, 
500 11, Hradec Králové. 

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
Zákaz vstupu do lesa se psem! 

Informace: Na webu závodu jp2022.ok99.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:prihlasky@ok99.cz
http://pivovaruhusku.webnode.cz/
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Pátek 18. 3. 2022 – noční OB (zkrácená trať) 
Rankingový koeficient 1,0 

Vzdálenosti: Parkování - centrum:    od 100 m 
BUS – centrum    950 m 
Centrum – prezentace    0 m 
Centrum – start    1500 m 
Centrum – cíl    0 m 

Prezentace: Online předem přes e-mail prihlasky@ok99.cz. Dohláška e-mailem je platná až po 
jejím potvrzení. Na místě v čase 18:30 - 19:00 bude možné pouze měnit čísla čipů a 
vyzvednout zapůjčený čip. 

Kategorie: DH14, D18, D21A, D21C, D35, D45, D55 
H18, H21A, H21C, H35, H45, H55, T 

Mapa: Kolíkovaná, měřítko 1:10 000, E= 5m, mapový klíč ISOM 2017-2 
stav 2/2022, mapa je vytištěna na voděodolný papír 
Zvláštní značky: černý křížek – spadlý posed nebo krmelec, velká infotabule 

Zakázané 
prostory: Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky vyznačené v mapě symboly: 

412 – kultivovaná plocha (pole), 520 – privát, 709 – nepřístupná oblast.  
Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí shromaždiště, a to v rozsahu 
vymezeném prostorem závodu, kromě cesty na start. 

Prostor 
závodu: Veškerý les v okolí centra závodu. 

Popisy 
kontrol: Budou k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodu a na mapě. 

Start: 00 = 19:30 (západ slunce v 18:05), intervalový start  
kategorie T startuje libovolně na krabičku v čase 00 - 60 
Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. 
Na startu budou 3 koridory, v prvním proběhne kontrola závodníků a vynulování čipu, 
ve druhém kontrola nulování, ve třetím koridoru si mohou závodníci s bezkontaktním 
čipem zkontrolovat, že mají čip zapnutý. Mapy se odebírají až po odstartování.  

Povinné 
úseky: Pro všechny kategorie jsou povinné úseky na mapový start a od poslední kontroly do 

cíle. 
Úseky budou značeny červenými fáborky s reflexy nebo koridory. Nedodržení těchto 
úseků povede k diskvalifikaci. 

Vybavení 
kontroly:        Kontroly budou vybaveny reflexy, v centru bude umístěna ukázková kontrola. 

Cíl:     V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. Závodníci jsou povinni 
bezprostředně po dokončení závodu vyčíst čip v centru závodu i v případě, že 
nedoběhli celý závod. 

 Cíl bude uzavřen v 22:45. 

Časový limit: 120 minut 

Občerstvení: Po doběhu voda v cíli. 

Výdej map: Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme na dodržování fair play. 

mailto:prihlasky@ok99.cz
mailto:prihlasky@ok99.cz


  

 

Výsledky:  Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu a online na adrese: 
liveresultat.orientering.se. Konečné na stránce závodu a v ORISu. 

Vyhlášení 
vítězů: V sobotu před vyhlášením výsledků klasiky. 
 Vyhlašováni budou první tři nejlepší v kategoriích: DH14, D21A a H21A,   
 v kategoriích D18, D35, D45, H18, H35, H45, H55 budou vyhlášeni vítězové. 
 Ostatních kategorie se nevyhlašují. 

První pomoc: Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli. 

Jury: Bude zveřejněno na infotabuli. 

Parametry tratí: 
Kategorie Délka Počet k. 
DH14 3,5 7 
D18  5,6 14 
D21A 7,7 17 
D21C 5,3 13 
D35  5,2 13 
D45  4,7 12 
D55  3,4 9 
Převýšení je zanedbatelné. 

Kategorie Délka Počet k. 
H18 6,8 15 
H21A 10,4 22 
H21C 7,7 18 
H35 7,3 15 
H45 6,1 14 
H55 4,5 11 
T 4,7 11

Funkce ředitel závodu: Aleš Balcar 
 hlavní rozhodčí:  Martina Hepnerová R3 
 stavba tratí:  Ondřej Metelka R3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=21840


  

 

Sobota 19. 3. 2022 – klasická trať 
1. kolo Východočeského poháru žactva a veteránů 

Rankingový koeficient 1,0 

Vzdálenosti: Parkování - centrum:    od 100 m  
BUS – centrum    950 m  
Centrum – prezentace    0 m 

 Centrum – start    1500 m 
 Centrum – cíl    0 m 

Prezentace: Online předem přes e-mail prihlasky@ok99.cz. Dohláška e-mailem je platná až po 
jejím potvrzení. Na místě v čase 8:30 - 9:30 bude možné pouze měnit čísla čipů, 
vyzvednout zapůjčený čip a dohlásit do HDR do počtu připravených map. 

Kategorie:  D10C, D10N, D12C, D12D, D14C, D14D, D16C, D18C, D21A, D21C, D21D, D35C, D35D, 
D45C, D45D, D55C, D55D, D65C 

 H10C, H10N, H12C, H12D, H14C, H14D, H16C, H18C, H21A, H21C, H21D H35C, H35D, 
H45C, H45D, H55C, H55D, H65C, H65D, H70C    

 HDR, P a T 

Mapa:     Výskyt 1:15 000, E= 5 m, 297 x 210 mm, stav únor 2022, pro DH21  
 Kolíkovaná 1:10 000, E = 5m, 297 x 210 mm, stav únor 2022, pro ostatní kategorie 
 Použit mapový klíč ISOM 2017-2, hlavní kartograf Jan Panchártek. 
 Mapa je vytištěna na voděodolný papír. 
 Zvláštní značky: černý křížek - jiný umělý objekt. 

Start: Intervalový start 00=10:00 
 Cesta na bude značena modrobílými fáborky. 
 Kategorie HDR, P a T startují volně na startovací krabičku do času 130. 

Na startu budou 3 koridory, v prvním proběhne kontrola závodníků a vynulování čipu, 
ve druhém kontrola nulování, ve třetím koridoru si mohou závodníci s bezkontaktním 
čipem zkontrolovat, že mají čip zapnutý. Mapy se odebírají až po odstartování. 

Cíl:     V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu.  
 Cíl bude uzavřen v 15:00. 
Povinné 
úseky: Závodníci jsou povinni dodržet vyznačený úsek na mapový start a úsek od poslední 

kontroly č. 100 do cíle. Povinné úseky budou značeny červenými fáborky nebo 
koridory. Nedodržení těchto úseků povede k diskvalifikaci. 

Zakázané 
prostory:     Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky vyznačené v mapě symboly: 

412 – kultivovaná plocha (pole), 520 – privát, 709 – nepřístupná oblast  
 Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí shromaždiště, a to v rozsahu 

vymezeném prostorem závodu, kromě cesty na start. 
Prostor 
závodu:     Veškerý les v okolí centra závodu. 

Popisy 
kontrol:    Budou k samoobslužnému vyzvednutí na shromaždišti a na mapě.  

Časový limit:     150 minut 

Občerstvení:     Po doběhu na shromaždišti voda. 
 Pro delší kategorie na trati voda. 

mailto:prihlasky@ok99.cz
mailto:prihlasky@ok99.cz


  

 

Výdej map:     Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme na dodržování fair play. 

Výsledky:     Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu a online na adrese: 
liveresultat.orientering.se. Konečné na stránce závodu. 

Vyhlášení 
výsledků:     Cca v 13:30 v centru závodů. Bude upřesněno rozhlasem. 
 Vyhlašováni budou první tři závodníci v kategoriích DH10N a DH21A, prvních šest 

závodníků DH10C, 12C a 14C a vítězové DH12D, DH14D, dorosteneckých a 
veteránských podkategorií C. 

Jury:     Složení bude vyvěšeno na informační tabuli v centru závodu. 
Plánek shromaždiště: 
Parametry tratí: 

Kategorie Délka Počet  
 [km] kontrol 
D10C 2,3 7 
D10N 3,8 (2,7) 6 
D12C 2,9 9 
D12D 2,6 8 
D14C 3,3 10 
D14D 2,9 9 
D16C 5,8 13 
D18C 7,4 14 
D21A 9,7 20 
D21C 8,3 14 
D21D 5,9 14 
D35C 6,3 15 
D35D 5,1 11 
D45C 4,8 11 
D45D 3,7 10 
D55C 4,1 11 
D55D 3,2 10 
D65C 3,2 10 
HDR 3,8 (2,7) 6 
P 3,8 10 
T 8,6 17 

 
Kategorie Délka Počet 
 [km] kontrol  
H10C 2,4 7 
H10N 3,8 (2,7) 6 
H12C 3,5 9 
H12D 3,1 10 
H14C 6,0 12 
H14D 3,8 10 
H16C 7,4 14 
H18C 9,5 16 
H21A 14,3 29 
H21C 11,5 26 
H21D 7,6 16 
H35C 9,5 16 
H35D 6,3 16 
H45C 8,6 17 
H45D 6,3 15 
H55C 6,3 16 
H55D 4,8 11 
H65C 5,1 11 
H65D 4,1 11 
H75C 4,1 11

 Převýšení je zanedbatelné. 

Funkcionáři: Ředitel závodu – Aleš Balcar 
Hlavní rozhodčí – Michal Tihon R1 
Stavba tratí – Pavel Kubát R3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=21841
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Neděle 20. 3. 2022 – štafety 
Závod tříčlenných štafet 

 

Vzdálenosti: Parkování - centrum:    od 100 m 
BUS – centrum    950 m 
Centrum – prezentace    0 m 
Centrum – start    0 m 
Centrum – cíl    0 m 

Soupisky: Zadání soupisek v elektronické podobě v systému ORIS do soboty 19. 3. 2022 do 
20:00.  

 V den závodu jsou možné pouze změny na úseku vynucené např. nemocí či zraněním. 
 Změna čísla čipu po startu prvních úseků bude možná pouze za poplatek 50 Kč. 
 Špatně vyplněná soupiska (především špatné číslo čipu) je důvodem k diskvalifikaci 

celé štafety. 

Prezentace: Online předem přes e-mail prihlasky@ok99.cz. Dohláška e-mailem je platná až po 
jejím potvrzení. Na místě v čase 8:30 - 9:30. 

Startovní čísla: Vyzvedne zástupce oddílu v neděli na prezentaci. Podmínkou jsou řádně a včas 
odevzdané soupisky. Startovní číslo musí být umístěné viditelně na prsou. 

Kategorie: DH12 (prostřední úsek nefarstovaný úroveň DH10) 

 D14, D18, D21, D105, D135 

 H14, H18, H21, H105, H135, H165, MIX 

Start: 00 = 10:00, hromadný ve vlnách po kategoriích.  

Kategorie Start Čísla 

D21 0 101 117 

H21 0 1 26 

D18 5 121 145 

H18 5 27 60 

D14 10 151 166 

H105 10 77 83 

H135 10 84 95 

H165 10 96 99 

D105 15 171 177 

D135 15 181 187 

H14 15 61 76 

DH12 20 201 232 

MIX 20 251 272 

 Hromadný start nevyběhnutých úseků proběhne cca ve 12:00, bude upřesněno 
rozhlasem. 

Mapa: Kolíkovaná, měřítko 1:10 000, E= 5m, mapový klíč ISOM 2017-2 
stav 2/2022, mapa je vytištěna na voděodolný papír 
Zvláštní značky: černý křížek – spadlý posed nebo krmelec, velká infotabule  
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Zakázané 
prostory: Platí zákaz vstupu do oplocenek a na soukromé pozemky vyznačené v mapě symboly: 

412 – kultivovaná plocha (pole), 520 – privát, 709 – nepřístupná oblast.  
 Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí shromaždiště, a to v rozsahu 

vymezeném prostorem závodu. 
Povinné 
úseky: Na mapový start – značeno koridorem a modrobílými fáborky 
 Divácký úsek - bude značen oranžovobílými fáborky a koridorem 
 Ze sběrky do cíle - značeno koridorem 
 Nedodržení těchto povinných úseků je důvodem k diskvalifikaci. 
Organizace 
předávky: Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhodí na vyhrazeném místě mapu a 

pokračuje na předávku. Nejprve razí cílovou kontrolu, poté předává dalšímu úseku. 
Odbíhající závodník si vyzvedne cestou na mapový start mapu. Závodník je 
zodpovědný za to, že si vezme správnou mapu. Mapy jsou označeny číslem štafety a 
počtem puntíků odpovídající úseku. Závodníci na třetím úseku dobíhají vlastním 
koridorem. Pořadí závodníků posledních úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém 
proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Po 
proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí 
až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky. 

Plánek shromaždiště: 
 

 

Upozornění: Kolem diváckého úseku jsou kontroly blízko sebe a tratě se těsně kříží. Dávejte si 
pozor na pořadí kontrol. 

Cíl: V centru závodu. Uzavření cíle je v 13:30. 
 Krabičky cíle pro 1. a 2. úsek budou nastaveny v bezkontaktním režimu. Cílová 

krabička pro 3. úsek bude nastavena na kontaktní ražení.  

Limit: 200 min/štafeta  

Výdej map: Mapy se budou vydávat ve 12:15 (po hromadném startu zbylých úseků). 



  

 

Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu a online na adrese: 
liveresultat.orientering.se. Konečné na stránce závodu. 

 

Vyhlášení 
výsledků:     Po doběhu, cca v 12:45 hod. v centru závodů, vyhlašováni budou první tři nejlepší  

štafety v každé kategorii. Kategorie MIX se nevyhlašuje. 

Občerstvení:     V cíli bude voda. 

Jury: Bude vyvěšeno na infotabuli v centru závodu. 

Délky tratí:  

KATEGORIE 

 STARTOVNÍ  DÉLKA [km] POČET 

START ČÍSLA 1. ÚSEK 2. ÚSEK 3. ÚSEK KONTROL 

DH12 20 201-232 3,5 2,9 3,5 14 (8) 

D14 10 151-166 3,6 3,6 3,8 13 

D18 5 121-145 5,0 5,0 5,1 13 

D21 0 101-117 6,5 6,5 6,5 19 

D105 15 171-177 5,7 4,7 5,7 15 (12) 

D135 15 181-187 4,9 4,1 4,9 13 (12) 

H14 15 61-76 4,3 4,3 4,3 13 

H18 5 27-60 6,4 6,4 6,6 20 

H21 0 1-26 8,4 8,4 8,4 24 

H105 10 77-83 6,7 5,6 6,7 19 (14) 

H135 10 84-95 5,5 4,7 5,5 14 (14) 

H165 10 96-99 4,6 3,9 4,6 12 (10) 

MIX 20 251-272 5,0 4,1 6,1  14/11/17  

 
V závorce jsou údaje pro druhý úsek. 

Hlavní 
funkcionáři:       Ředitel závodu: Aleš Balcar 
 Hlavní rozhodčí: Denisa Kosová R2 
 Stavba tratí: Jan Panchártek R1 
                                             

 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=21764

