
 

ROZPIS ZÁVODU 
 

Manufaktura Český pohár 

World Ranking Event 

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

 

======================  Společné informace pro sprint i krátkou trať  ====================== 

 

Datum:   8. - 9. 5. 2021 

 

Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů 

 

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub OK Jihlava (SJI) 

 

Program:  sobota 8. 5. - sprint 

   neděle 9. 5. – krátká trať 

 

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

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

 

Přihlášky:  do neděle 2. 5. 2021 přes přihlašovací systém ORIS ( http://oris.orientacnisporty.cz ) 

 Pozdější přihlášení není možné. 

 

Prezentace:  v centru závodů v sobotu v 13:00-15:30, v neděli v 9:00-9:30 

 

Vzdálenosti:  parkování – centrum: do 500 m 

centrum – start sprint: do 2.000 m 

centrum – cíl sprint: 0 m 

centrum - start krátká trať: do 2.000 m 

centrum – cíl krátká trať: 0 m 

 

Kategorie:  Český pohár, WRE:   W21E, M21E   (WRE pouze sobotní sprint) 

Žebříček A:     D/H16A, D/H18A, D/H20A 

Ranking:   D21A, H21A 

Veřejný závod:  D/H14, D/H35, D/H45, D/H55 

  
Vklady:     sprint krátká 

 ČP, ŽA, Ranking: DH16A-DH20A, DH21EA: 180 Kč 200 Kč 

 Veřejný závod:  DH14, DH35-DH65:  130 Kč 150 Kč 

      

Platby:  Veškeré platby startovného i ubytování uhraďte na účet OK Jihlava 

 č. 2101771305 / 2010 (Fio banka) 

   Variabilní symbol uveďte 21xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 

 

Systém ražení: SportIdent, bezkontaktní ražení, lze použít všechny typy čipů 

   Zapůjčení čipu SportIdent (ne SIAC): 40 Kč/závod, požadavek uveďte v ORIS 

 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje. Pokud to epidemiologická situace a platná opatření dovolí, bude 

možnost ubytování nabídnuta později. 

 

Stravování: pokud to epidemiologická situace a platná opatření dovolí, bude v centru závodů zajištěn 

stánek s obvyklým sortimentem, bude upřesněno později 

https://mapy.cz/s/nanuvasuge
https://mapy.cz/s/josegumuta
http://oris.orientacnisporty.cz/


 

Doprava:  pořadatel nezajišťuje 

 

Upozornění: dle vývoje epidemiologické situace budou přijata příslušná opatření v souladu s 

aktuálně platnými omezeními (např. povinnost používání roušek, omezení pobytu v 

centru závodu, rozdělení startu do vln, případně i zrušení závodu pro některé 

kategorie) – bude upřesněno v pokynech 

 

Informace:  http://cp2021.okjihlava.cz  

   Info k přihláškám - SJIprihlasky@seznam.cz 

   Všeobecné info - 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. Vklad při podání protestu činí 400 Kč. 

 Závod WRE ve sprintu probíhá dle pravidel IOF. 

 

Dětská školka: pořadatel nezajišťuje hlídání dětí 

 

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, 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 

vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte 

to prosím explicitně fotografovi. 

 

Víza pro zahraniční závodníky: viz web MZV ČR 

  

http://cp2021.okjihlava.cz/
mailto:SJIprihlasky@seznam.cz
mailto:venhoda@seznam.cz
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html


 

==================================  sprint ================================== 

 

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

 

Start 00: intervalový, 14:30 

 

Terén: historické centrum města, navazující lesopark, areál ZOO 

 

Mapa: stav jaro 2021, hl. kartograf M. Kratochvíl, měřítko 1:4.000, E 2,5 m, mapový klíč 

ISSprOM 2019, mapa bude upravena vodovzdorně (pretex) 

 

Předchozí mapa: Jihlava (2000) – viz web závodu / odkaz v ORIS 

 

Omezení obutí: zákaz použití obuvi s kovovými hřeby 

 

Protesty: na adresu hlavního rozhodčího: venhoda@seznam.cz  

 

Hlavní osoby: ředitel závodů: Jan Kadlec 

hlavní rozhodčí: Milan Venhoda (R1) 

stavitel tratí: Martin Kratochvíl (R2) 

IOF Event Adviser pro WRE: Petr Pernička (R1) 

 

Závodní prostor: viz též web závodu, do prostoru závodu je zakázáno vstupovat kromě vyznačené cesty na 

start a během vlastního závodu 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/nanuvasuge
https://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/3185a.jpg
mailto:venhoda@seznam.cz
https://mapy.cz/s/repafebumo


 

 

 

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

 

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

 

Start 00: intervalový, 10:00 

 

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 

 

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

2017-2, mapa bude upravena vodovzdorně (pretex) 

 

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

 Prostor Čeřínku není výjimkou, získat povolení ke vstupu do lesa nebylo jednoduché. 

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

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

Protesty: na adresu hlavního rozhodčího: radan.kamenicky@gmail.com 

 

Hlavní osoby: ředitel závodů: Eva Dokulilová 

hlavní rozhodčí: Radan Kamenický (R1) 

stavitel tratí: Jaroslav Zeman (R3) 

 

 

 

 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí 31. 3. 2020 

 

Milan Venhoda, Radan Kamenický  Eva Dokulilová, Jan Kadlec 

hlavní rozhodčí    ředitel závodů 

 

 

https://mapy.cz/s/josegumuta

