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World Ranking Event 

Manufaktura Český pohár 

INOV-8 CUP - žebříček A – sprint a krátká trať 
 

==========================  společné informace  ========================== 

 

Prezentace: není nutné na prezentaci vůbec chodit, pokud možno vyřešte vše předem on-line 
(platby na účet lze posílat až do pátku, přeplatky pošleme zpět na účet příští týden, účetní 

doklady jsou dostupné v ORIS, změny čipu posílejte předem na SJIprihlasky@seznam.cz) 

 V nutných případech bude prezentace dostupná průběžně po celou dobu závodu počínaje 

časem 60 min před prvním startem. 

 

Organizační a epidemiologická opatření: viz. Sdělení sekce OB 7/2021 

 

Selfreporting + vstupní filtr: při vstupu do centra závodů bude vybírán vyplněný self-report 

formulář (k dispozici v ORIS) a bezkontaktně změřena teplota. Pro urychlení formulář 

prosím vytiskněte doma a předvyplňte. Osobám bez vyplněného formuláře a/nebo 

s teplotou vyšší než 37,5 C nebude umožněn vstup. Účastníci, kteří projdou vstupním 

filtrem, obdrží pásek na ruku pro rychlejší identifikaci. Po odevzdání formuláře je možné 

centrum opustit a např. se vrátit na parkoviště. Bez odevzdaného self-report formuláře 

nebude závodníkům umožněn start a nebudou zařazeni do výsledků. 

 Účastníci, kteří formulář odevzdají v sobotu, pak druhý den již nic neodevzdávají a mohou 

vstoupit přímo do centra závodů (u vstupu se prokazují páskou na ruce) 

RT-PCR test – všichni účastníci jsou povinni absolvovat test metodou RT-PCR před prvním 

závodem, výsledek tohoto testu musí být k dispozici nejpozději před vstupem na 

shromaždiště a současně nesmí být odběr vzorku starší 48 hod. od zahájení soutěžního 

víkendu (tj. sobota 8.5., 8:00). Výsledek testu bude zaznamenán v self-report formuláři a 

při vstupu předložen ke kontrole (sms, protokol apod.), doklad o testu si ponechává 

účastník. Osoby s pozitivním výsledkem testu se nemohou akce zúčastnit. Tato povinnost 

se nevztahuje na osoby, které prokazatelně prodělaly onemocnění COVID-19, absolvovaly 

izolaci ve stanoveném rozsahu, nemají klinické známky onemocnění a od prvního 

pozitivního RT-PCR testu neuběhlo více než 90 dnů. Tento důvod pro výjimku z testování 

bude zaznamenán v self-report formuláři a příslušný doklad bude při vstupu předložen ke 

kontrole. Očkování nehraje roli, výše uvedená povinnost platí i pro očkované. 

Ochrana dýchacích cest – všichni účastníci budou mimo vlastní doby závodu a přípravy na něj 

(což je mj. rozběhání cestou na start) používat respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 

bez výdechového ventilu. Bezprostředně po doběhu si prosím nasaďte respirátor. 

Přítomnost v centru závodu – omezte prosím na minimum: do centra přicházejte adekvátně ke 

svému času startu, co nejdříve po absolvování závodu opusťte centrum. Přítomnost diváků 

není povolena. 

 

Výše uvedené povinnosti se vztahují i na účastníky, kteří nejsou závodníci (např. trenéři, 

vedoucí týmů apod.). Pokud nejste nebo nechcete být účastníkem akce, nevstupujte do 

centra závodů a zůstaňte např. na parkovišti. 

 

Ochrana osobních údajů a fotografování: 
 Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 

údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v 

informačním systému ORIS a na webu závodu. V průběhu akce budou pořizovány 

zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě v souladu s 

§ 89 zákona č. 89/2012 sb. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě 

závodníků V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně 

fotografovi. 

mailto:SJIprihlasky@seznam.cz
https://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sdeleni-sekceob7-21.pdf
file:///D:/Data/SPORT/OB/OB2021/SJI/ČP%20Jihlava-Čeřínek/cp2021.okjihlava.cz/subdom/cp2021/data/uploads/formular-selfreporting.pdf
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======================  sprint  ====================== 

 

Datum:   8. 5. 2021 

 

Místo (centrum): Jihlava - amfiteátr (N 49°23.947', E 15°35.602') 

   

Vzdálenosti:  parkování – centrum: 200 m - 300 m, neznačeno,  

centrum – start: 1.900 m (převýšení 50 m), značeno modrobílými fábory 

centrum – cíl: 0 m 

 

Parkování: na zpevněné a travnaté ploše v blízkosti centra (ale není zahrnuto do centra závodu), bude 

koordinováno pořadateli. V případě naplnění pak další veřejná místa vzdálená 600-900 m. 

 Příjezd autobusů až k centru není možný, výstup z autobusů a parkování na ul. Mlýnská, 

700 m od centra. 

 

Start:   intervalový, 00 = 16:45 

 

Terén:   historické centrum města, navazující lesopark, areál ZOO 

 Dopravní provoz v centru města nebude nijak omezen ani regulován, nicméně je velmi 

malý (do centra je povolen vjezd pouze rezidentům, přes náměstí projíždí pouze MHD). 

 Dejte pozor na chodce ve městě i návštěvníky ZOO (počet návštěvníků ZOO je sice 

omezen, ale mohou se kumulovat, zvláště v blízkosti dětského hřiště) 

 

Omezení obutí: zákaz použití obuvi s kovovými hřeby, doporučujeme atletickou obuv 

 

Omezení kontaktu s návštěvníky ZOO: při průběhu ZOO je povinnost závodníků mít nasazenou ochranu 

dýchacích cest při setkání s návštěvníky na vzdálenost menší než 2 metry (Lze mít 

standartní chirurgickou roušku, ale doporučujeme, aby závodníci měli šátek-nákrčník, 

který si budou moci rychle natáhnout na okamžik míjení s návštěvníky, pokud se jim 

nebudou moci vyhnout.) 

 

Systém ražení: SportIdent - bezkontaktní ražení, přesnost měření času 1 s.  

Na shromaždišti bude k dispozici jednotka SIAC-test. V předstartovním koridoru je 

povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli se razí cílová kontrola 

(nastavena v bezkontaktním módu). V případě poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do 

dolního okraje mapy, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele 

v cíli. Každý závodník je povinen si po absolvování závodu vyčíst čip v centru závodu. 

Jeden čip smí být v závodě použit pouze jedním závodníkem. 

 

Popisy kontrol: pro všechny kategorie vytištěné na mapě a k odběru ve startovním koridoru 

 (velikost 15 x 5 cm) 

 

Parametry tratí: (vzdálenost pro DH16-20 po spojnici kontrol, pro WM21 po nejkratším postupu) 

D16A 1,8 km / 35 m / 17 k H16A 2,0 km / 45 m / 18 k 

D18A 1,9 km / 45 m / 16 k H18A 2,1 km / 55 m / 19 k 

D20A 2,0 km / 50 m / 19 k H20A 2,3 km / 50 m / 20 k 

W21E 3,3 km / 60 m / 20 k M21E 3,7 km / 60 m / 20 k 

 Tratě se vícekrát kříží, dbejte na správné pořadí kontrol. 

 

Mapa:  Jihlava 2021, stav jaro 2021, hl. kartograf Matěj Píro, měřítko 1:4.000, E 2,5 m, mapový 

klíč ISSprOM 2019, velikost A4, mapa bude upravena vodovzdorně (pretex) 

 

Zvláštní mapové značky: 

x     reklamní stojan, rozvodnice, altán apod. 

o     info cedule, ohniště, telef. budky, kruhové plakátovací plochy 

o     výrazný strom 

https://mapy.cz/s/karobopoba
https://mapy.cz/s/nosolugabe


Zakázaný prostor: během závodu je zakázáno vstupovat do oblastí definovaných jako zakázané mapovým 

klíčem resp. Pravidly OB (bod 13.2). Zákres v mapě má přednost, tzn. omezení přístupu je 

platné, i pokud závodník v terénu vyhodnotí, že by dané místo překonat mohl (viz Pravidla 

13.3) Takto je na více místech použita značka 520 - oblast se zákazem vstupu. Na 

vybraných místech bude hlídáno pořadateli, některá kritická místa budou navíc označena 

páskou. 

 

Povinné úseky: start – začátek orientace 

   poslední kontrola - cíl 

    

Startovní listina: zveřejněna v ORIS, bude vyvěšena na předstartu 

 

Startovní čísla: pro všechny kategorie k samoodběru v centru závodu, závodníci jsou povinni mít číslo 

nepřeložené viditelně připevněno na hrudi. Startovní číslo si nechte pro nedělní závod, 

bude stejné (pouze pokud v neděli nestartujete tak odevzdejte v cíli) 

 

GPS tracking: vybraní závodníci kategorií W21E, M21E, D20, H20, D18 a H18 běží s GPS jednotkami. 

Seznam závodníků bude zveřejněn předem na webu. Výdej jednotek na předstartu, 

odevzdávají se po doběhu v cíli. Záznam bude dostupný po skončení závodu. 

 

Cíl: Časový limit: 30 minut, uzavření cíle: 19:20 

 Mapy se odevzdávají v cíli do času startu posledního závodníka, vydávány budou poté 

v cíli, případně druhý den v centru nedělního závodu 

 

Výsledky:  průběžné výsledky k dispozici on-line (nebudou vyvěšovány) 

   konečné výsledky v ORIS 

 

Vyhlášení vítězů: nebude prováděno 

 

Občerstvení:  v cíli nebude poskytováno žádné občerstvení 

 

WC:   u centra závodu + 1 ks Toi-Toi kabiny bude též asi 100 m před startem 

 

Mytí:   není zajištěno 

 

Zdravotní zabezpečení: v centru závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 

poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou lékařskou pomoc si každý 

účastník hradí ze svého zdravotního pojištění 

 

Dětská školka: pořadatel nezajišťuje hlídání dětí 

 

Informace:  http://cp2021.okjihlava.cz , Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel. 606 621 490 

 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB 2021. Závod WRE probíhá dle pravidel IOF. 

 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč 

reklamace pro pravidlům IOF v kategoriích M/W21E písemně hlavnímu rozhodčímu, 

nejdéle 15 min. po doběhu posledního závodníka, případně následný protest písemně IOF 

Advisorovi nejdéle 15 min po rozhodnutí o předchozí reklamaci, bez poplatku 

 

Jury:   Dominika Plochová, Jan Procházka, Jan Zháňal 

 

Hlavní osoby: ředitel závodů: Jan Kadlec 

hlavní rozhodčí: Milan Venhoda (R1) 

stavitel tratí: Martin Kratochvíl (R2), Jan Čech (R3) 

IOF Event Adviser pro WRE: Petr Pernička (R1) 

https://oris.orientacnisporty.cz/Startovka?id=6139
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19024&lang=cz
http://cp2021.okjihlava.cz/
mailto:venhoda@seznam.cz


 

Prostor závodu: je zakázáno sem vstupovat kromě vyznačené cesty na start a během vlastního závodu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plánek centra 

a parkování:  
 

 

  

https://mapy.cz/s/repafebumo


 

==================================  krátká trať  ================================== 

 

Místo (centrum): Cejle – Horní Hutě (N 49°22.424', E 15°26.298') 

 

Vzdálenosti:   parkování – centrum: 100 m až 300 m, neznačeno (od parkování autobusů 700 m) 

centrum – start: 100 m, značeno modrobílými fáborky 

centrum – cíl: 0 m 

 

Dopravní upozornění: v obci Dvorce je uzavřen most na silnici 602 (Jihlava-Pelhřinov) V obci Cejle je uzavřena 

silnice od obce Dvorce. Tyto dvě uzavírky značně komplikují příjezd na Čeřínek – viz 

znázorněné v mapě. Příjezd od Jihlavy doporučujeme přes obec Kostelec. 

 

Parkování: je organizováno pořadatelem na vyhrazených loukách v těsné blízkosti centra (viz plánek). 

Dbejte pokynů pořadatelů. Za parkování bude vybíráno 50 Kč do kasičky. Mějte prosím tuto 

částku připravenou, abychom minimalizovali rozměňování a vracení peněz.  

 Parkování autobusů na „točně“ u křižovatky u příjezdové silnice, 700 m od centra 

 

Start:   intervalový, 00 = 12:00 

 

Terén: zvlněný terén, 600-750 m.n.m., porostově rozmanitý les s proměnlivou průběžností, 

většinou těžší podložka (podmáčená místa, klacky, kameny), množství kamenů a 

kamenných polí, nové velkoplošné paseky 

 

Systém ražení: SportIdent - bezkontaktní ražení, přesnost měření času 1 s.  

Na shromaždišti bude k dispozici jednotka SIAC-test. 

V předstartovním koridoru je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli 

se razí cílová kontrola (nastavena v bezkontaktním módu). V případě poruchy jednotky SI 

se razí kleštěmi do dolního okraje mapy, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost 

upozornit pořadatele v cíli. Každý závodník je povinen si po absolvování závodu vyčíst čip 

v centru závodu (i v případě že závod nedokončí). Jeden čip smí být v závodě použit pouze 

jedním závodníkem. 

 

Popisy kontrol: pro všechny kategorie vytištěné na mapě a k odběru ve startovním koridoru 

 

Parametry tratí:  

D16A 3.2 km / 130 m / 13 k H16A 3.6 km / 140 m / 13 k 

D18A 3.6 km / 130 m / 13 k H18A 4.1 km / 160 m / 16 k 

D20A 3.9 km / 130 m / 17 k H20A 4.3 km / 170 m / 15 k 

D21E 5.3 km / 180 m / 22 k H21E 6.5 km / 250 m / 22 k 

  

Mapa:  Čeřínek 2021, stav jaro 2021, hl. kartograf Z. Rajnošek, měřítko 1:10.000, E 5 m, mapový 

klíč ISOM 2017-2, mapa bude upravena vodovzdorně (pretex) 

 

Zvláštní mapové značky: 

x     malá stavba 

o     turistické odpočívadlo 

*     vodojem (železná konstrukce) 

 

Zakázaný prostor: Prostorem závodu jsou všechny přilehlé lesy okolo parkování a centra. 

 

Povinné úseky: start – začátek orientace 

   poslední kontrola - cíl 

    

Startovní listina: zveřejněna v ORIS, bude vyvěšena na předstartu 

 

https://mapy.cz/s/butemabumo
https://mapy.cz/s/mubocobufa
https://mapy.cz/s/pajuhedoda
https://oris.orientacnisporty.cz/Startovka?id=6494


Startovní čísla: pro všechny kategorie cestou na start (pokud nemáte startovní číslo již ze soboty), 

závodníci jsou povinni mít číslo nepřeložené viditelně připevněno na hrudi.  

 

GPS tracking: vybraní závodníci kategorií W21E, M21E, D20, H20, D18 a H18 běží s GPS jednotkami. 

Seznam závodníků bude zveřejněn předem na webu. Výdej jednotek na předstartu, 

odevzdávají se po doběhu v cíli. Záznam bude dostupný po skončení závodu. 

 

Cíl: Časový limit: 80 minut, uzavření cíle: 15:30 

 Mapy se odevzdávají v cíli do času startu posledního závodníka, vydávány budou poté 

v cíli 

 

Výsledky:  průběžné výsledky k dispozici on-line (nebudou vyvěšovány) 

   konečné výsledky v ORIS 

 

Vyhlášení vítězů: nebude prováděno 

 

Občerstvení:  v cíli nebude poskytováno žádné občerstvení 

 

WC:   umístěno u centra závodu, nedaleko parkování (TOI-TOI) 

 

Mytí:   není zajištěno 

 

Upozornění:  Na celé Vysočině je kalamitní situace způsobená kůrovcem a navazující intenzivní těžbou. 

 Některé cesty jsou rozježděné těžkou lesní technikou. Dávejte pozor při běhu po nových 

pasekách (místy neodklizené větve a klády). 

 Všichni účastníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastník lesa 

ani pořadatel nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody a újmu na zdraví.  

 

Zdravotní zabezpečení: v centru závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 

poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou lékařskou pomoc si každý 

účastník hradí ze svého zdravotního pojištění 

 

Dětská školka: pořadatel nezajišťuje hlídání dětí 

 

Informace:  http://cp2021.okjihlava.cz , Milan Venhoda: venhoda@seznam.cz, tel. 606 621 490 

 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB 2021. 

 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč 

 

Jury:   Dominika Plochová, 

Jan Procházka, Jan Zháňal 

 

Hlavní osoby: ředitel závodů: Eva Dokulilová 

 hlavní rozhodčí:  

Radan Kamenický (R1) 

 stavitel tratí: Jaroslav Zeman (R3) 

 

 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=19025&lang=cz
http://cp2021.okjihlava.cz/
mailto:venhoda@seznam.cz

