
BULLETIN 1 
Ostaš Orienteering Adventure 

 
Pořadatel: Orienteering Adventure (OAV) 
 
Partneři závodu: Benediktinské Opatství sv. Václava v Broumově 
   ZD Ostaš 
   obec Žďár nad Metují 
 
Datum: sobota 10.10.2020 
 
Kategorie: černá, červená, modrá, zelená, žlutá, bílá 

Ekvivalenty k standartním tratím: 
černá = H21C, červená = D21C, modrá = D45C, zelená = D16C, žlutá = H65C, 
bílá = D12C 

 
Přihlášky: přes ORIS, případně na mail tomas.lestinsky@atlas.cz do středy 6.10.2020 
 
Dodatečné přihlášky: ne 
 
Startovné: 100 Kč 
 
Platby: Na účet 283838208/0300 (VS: 100xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS), 
naprosto výjimečně v hotovosti na startu (bereme přesně a vyšší, nevracíme). Prosíme o 
platbu včas (nejpozději ve čtvrtek), aby došla na účet před závodem. Doklady budou 
k dispozici v cíli závodu. 
 
Prezentace: není  
 
Centrum: závod nemá centrum jak jsme zvyklí. Vzhledem k situaci, jaká je, prosíme všechny 
přihlášené, aby přijeli osobními auty +- na čas svého startu, zaparkovali na určených místech 
a došli na start. Ve velmi omezené míře je možné využít sportovního areálu ve Žďáru nad 
Metují k postavení klubového stanu, ale o tom, že toto plánujete, informujte v předstihu 
pořadatele.  
 
Parkování:  
Je několik možností, kde legálně odstavit 
auto.  
1) Na místní komunikaci za železnicí (na 
kolmo čumákem do louky), případně na 
betonce pod Ostaš (těsně vedle betonky 
zprava).   
2) Parkoviště u kempu Ostaš 
 
Parkování vzhledem k očekávanému počtu 
závodníků a průběhu závodu nebude 
organizováno, nevjíždějte moc do louky a 
nechte volný průjezd pro Tatru s vlekem. 
 
Výhody/nevýhody: 
1) vejdete se všichni, vcelku daleko na start a z cíle 
2) o dost blíž na start, zpět je to dost do kopce, vejde se tak 40 aut max. 
  



Prosíme, nenechávejte auta různě po vsi. Jednak to moc nejde (úzké a klikaté ulice) a jednak 
nám neuděláte moc dobré jméno, což ovlivní naše další snahy o budoucí organizaci závodů 
tady. Rozhodně dodržujte dopravní značky, hlavně ty o zákazech vjezdu a stání! Díky. 
 
Nepředpokládáme, že přijede autobus. Pokud ano, lze závodníky vyložit na zastávce u 
sportovního areálu. Bus pak musí odjet do Police na autobusové nádraží. 
 
Vzdálenosti a umístění startu a cíle:   
Viz mapka níže. Na start od 700m do 2.5km, z cíle něco podobného, záleží, kde zaparkujete. 
Nastudujte si cesty na start a jeho umístění nebo si to vytiskněte. V místě nebudou žádné 
fáborky ani jiné značení. 
 

 
 



Start: 00 = 10:00 hod. Je tam Clear, Check a Start. Po oražení Startu se začíná měřit čas. 
Startuje se podle rámcové startovky. Podle přihlášek určíme interval, kdy který klub může 
odstartovat (prostě abyste se skoro nepotkali, např. XYZ 10:00-10:30, ABC 10:20-10:50, 
atd.). Start pak na startovací krabičku s minimálně 2 min intervalem v rámci jedné tratě. 
Startovka bude k dispozici ve čtvrtek večer. 
 
Popisy kontrol: jsou vytištěny na závodní mapě. 
 
Délky tratí: 
     km m kontrol 
   Cerna  4,9 175 25  
   Cervena 4,3 135 22  
   Modra  3,6 140 17  
   Zelena 3,0 120 13  
   Zluta  2,9 105 15  

Bila  2,1 65 7 
 
Způsob ražení: Bezkontaktní SPORTIdent Air+. V případě poruchy razí závodník kleštěmi do 
políček R1-R3 na mapě.  
 
Mapa: Samaritánka, 1:7 500, E = 5 m, rozměr A4, stav září 2020, mapový klíč ISOM2017, 
autor a hlavní kartograf Tomáš Leštínský, tisk laser na voděodolný papír. V cíli nebudou mapy 
vybírány, buďte fair a nechlubte se mapou neodstarovaným závodníkům. 
 
Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat 
 
Druh závodu: snaha o krátkou trať (ale když si H12 dá černou.....) 
 
Prostor závodu:  
les Ostaš, stará mapa zde: https://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/4898a.jpg 
 
Terén: Svažitý, vcelku čistý les, hodně hustníků a pasek, v části mnoho kamenů, balvanů a 
skalek.  
 
Časový limit: 90 minut 
 
Cíl: V cíli bude zároveň i vyčítání čipů. Zájemcům vytiskneme papírek s mezičasy. 
 
Výsledky: na webu pořadatele o-adventure.cz 
 
Vyhlášení výsledků: nebude 
 
První pomoc: drobná poranění v cíli, větší úrazy nemocnice Náchod 
 
WC: ToiToi někde kolem startu, možná i jedna na hřišti ve Žďáru, uvidíme podle počtu lidí. Ale 
něco bude. 
 
Mytí: Až doma.  
 
Občerstvení: Samozřejmě nic, ale ve Žďáru jsou potraviny a hospoda, v kempu pod Ostaší je 
taky hospoda (snad i v říjnu otevřená).  
 
Předpis: Závodí se na základě inspirace pravidly OB 
 
Funkcionáři:  ředitel: Tomáš Leštínský 

hlavní rozhodčí: Jan Fátor, R1 
stavitel tratí: Tomáš Leštínský, R3 
 



Upozornění:  
- Prosíme závodníky, aby udržovali pořádek v prostoru závodu, parkoviště a vůbec chovali 

se tak, aby po nás nezůstal někde bordel.  
- Provozování prodejní nebo propagační činnosti ne. 
- Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
- V lese se těží kůrovcové dřevo, je možné, že se vyskytnou nové paseky. Počítejte s tím. 
- Nechte si dostatek času na přesuny, ať nepřijdete někam pozdě! 
- Neshlukujte se a držte si rozestupy, ať na sebe něco navzájem neplivnete. Prostě 

chovejte se tak nějak zodpovědně, ať se za týden zas můžem někde ve zdraví potkat. 
 
Poděkování: 
Děkujeme Lesní a hospodářské správě Břevnovského kláštera, bez jejíž podpory by závod na 
lesních pozemcích v její správě nemohl proběhnout. 
Děkujeme obci Žďár nad Metují za vstřícnost a ochotu pomoci při přípravě závodů. 
 
 

Správný směr přejí pořadatelé! 
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