
 

letní třídenní pětietapové závody v orientačním běhu 
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B U L L E T I N   2 
P O K Y N Y 

 
 



 

Pořadatel:   Orienteering Adventure, z.s. 
 
Centrum závodu: kemp Bučnice, GPS: 50.6000039N, 16.1511592E 
 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Co Kdy Start 00 Kde Na start 

Pivní štafety 5.8. 17:00 Bučnice 0 m 

E1 – krátká 6.8. 9:00 Borek 500m/80m 

E2 – lesní sprint 6.8. 15:00 Borek 900m/55m 

E3 – skalní sprint 7.8. 9:00 Lada (1) 2100m/110m 
(2) 1300m/25m 

E4 – skalní sprint 7.8. 15:00 Lada (1) 2100m/110m 
(2) 600m/40m 

E5 – krátká (hendikep) 8.8. 9:00 Borek 100m/10m 

 
Příjezd a parkování: 
Závodníci, kteří mají ubytování v kempu, přijedou přímo do kempu, kde se 
nahlásí na recepci a řídí se jejich pokyny.  
Dojíždějící závodníci využijí některého z veřejných parkovišť v Teplicích nad 
Metují. Nejbližší je u vchodu do Teplických skal (600m), další pak pod 
pensionem Metuje (1800m), další na kluzišti (1900 m). Neparkujte nikde, kde 
se nemá (zákaz zastavení je po celé délce cesty z Teplic do Adršpachu). 
Policajti tu mají kamery a často to kontrolují. 
 
Stravování: 
V kempu funguje malý kiosek (8:00-22:00), na větší jídlo je možné zajít do 
hotelu Orlík, případně restaurace Pod Ozvěnou (vchod do Teplických skal). 
Kemp je vybaven společnou kuchyňkou, takže lze i něco vlastními silami uvařit. 
 
Ubytování: 
Kdo bydlíte v kempu, vezměte si preventivně nějaký papír, že nemáte čínskou 
chřipku. V kempu to nehrotí, ale ať je klid. Od pořadatelů pak dostanete pásku 
na zápěstí, kterou noste po celou dobu závodů, ať mají v kempu kontrolu, že 
tam bydlíte a můžete využívat veškerého zázemí kempu. Ubytovat se můžete od 
čtvrtka 5.8. od 14:00. 
Kdo budete dojíždět, dostanete od nás taky pásku na zápěstí, ale jiné barvy. Je 
to taky proto, aby v kempu věděli, že patříte k závodníkům a nevyhazovali Vás. 
Nicméně tím, že dojíždíte, máte zákaz využívat teplé sprchy! Smýt špínu z lesa 
lze bez problémů v Metuji protékající kolem kempu. 
 
Prezentace: v centru závodů ve čtvrtek 5.8. od 15:00 do 21:00 

  v pátek 6.8. a sobotu 7.8. od 8:00 do 15:00 
        v neděli 8.8 od 8:00 do 11:00 
 

Dohlášky do závodních kategorií nejsou možné. 
Dohlášky do kategorie příchozí P a tréninková T možné jsou do 
počtu vytištěných map. 
 
 



 
Pokud to bude možné, prosíme zaslat startovné na účet 
283838208/0300, vs. 99+číslo klubu dle adresáče ČSOS. 
Případně je možné zaplatit startovné až na prezentaci, ale 
v zájmu urychlení a hladkého průběhu žádáme závodníky o 
platbu na uvedený účet. 
 

Kategorie: H10, H12, H14, H16, H18, H21ABC, H35AB, H45AB, H55AB, H65, 
H75 
D10, D12, D14, D16, D18, D21ABC, D35AB, D45AB, D55AB, 
D65, D75 
BEGINNERS (starší začátečníci, orientačně nenáročné) 
HDR (rodiče s dětmi) 
P (příchozí, orientačně nenáročné) 
T (trénink, v podstatě elitní trať) 
 
Nejméně náročnou veteránskou kategorií jsou 55B! 65 a 75 
budou postaveny na úrovni 55A s mírným zkrácením. 

 
Systém ražení:  SPORTident, možnost zapůjčení čipu od pořadatele za  

50,- Kč na etapu. Jedem na SI Air. 
 
Školka: Bude připravena po dobu trvání závodu. Nenechávejte nám 

děti déle, než je nezbytně nutné! Děti bereme od 3 let, 
vybavte je podle uvážení pitím a svačinou (tratě jsou sice 
délkou krátké, ale časově nebude problém pobýt i přes 
hodinu, tak ať Vaše děti nestrádají).  

 
Popisy kontrol:  Jsou vytištěny pouze na mapě. V posledním koridoru bude 

k dispozici izolepa a nůžky, pokud někomu na mapě popisy 
vadí. Je možné si popisy i vytisknout samostatně doma 
z webu závodů. 

 
Startovka:  Bude vyvěšena na nástěnce v centru závodu. Kategorie 

HDR, T a P startují na startovací krabičku kdykoli do startu 
posledního závodníka ve startovce. 

 
Mapy: E2,E3,E4 – 1:4000, ISOM2017 

pivní – 1:4000, ISSprOM2019 
 E1 a E5 – 1:7500, ISOM2017 
 Mapy budou vytištěny na voděodolný papír. 
 Autor map Tomáš Leštínský.  

Více k mapám u jednotlivých etap. 
 
Speciální značky: X – vývrat 
    ∆ - plošinka 

 
Organizace startu: V prvním koridoru (-3 minuty) si závodník vymaže čip v SI 

jednotce CLEAR a pořadatelé si jej odškrtnou ve startovce. 
Ve druhém koridoru (-2 min) závodník orazí SI CHECK 
(+případně SIAC test). V posledním koridoru si závodník 
odebere mapu a v tichosti vyčká na startovní signál. 

 
 
 



 
Organizace cíle:  Závod závodník ukončí oražením SI jednotky CÍL a 

vyčtením svého čipu v místě prezentace. Platí i pro ty, co 
závod vzdají! Mapy se v cíli neodevzdávají, apelujeme na 
Váš smysl pro fair play, že nebudete ukazovat mapu ještě 
neodstartuvším závodníkům (což by udělal jen b...c, žeano) 

 
Občerstvení v cíli: k dispozici voda a šťáva v centru, pro E3 a E4 přímo v cíli. 
 
Obuv:   Bez omezení, doporučujeme kotníkový hřebáče. 
 
WC, mytí: V kempu jsou teplé sprchy a splachovací záchody. 

Dojíždějící závodníci mají teplou sprchu zakázanou, k mytí 
využijí potok hned vedle. Na startu E3 a E4 (1) jsou Toiky. 

 
Protesty:  písemně s vkladem hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 

CZK. Do 14 dnů po závodě na email  
predseda@o-adventure.cz 

 
Jury: bude doplňeno, případně vyvěšeno v centru na nástěnce. 
 
Soutěže:  Všechny etapy jsou zařazeny do rankingu. 
 
Zdravotní služba:  základní ošetření v cíli závodu, další péče nemocnice 

Náchod nebo Trutnov. 
 
Výsledky:  Průběžné výsledky etap i závodu celkově budou vyvěšovány 

v centru závodu a na internetu. Časy jednotlivých etap se 
sčítají, vítězí závodník s nejnižším dosaženým časem. 

 
Předpokládané časy vítězů: E1, E3, E5 – 35-40 minut, E2,E4 – 25-30 minut 
 
Vyhlášení výsledků: 
Budou vyhlášeni první tři v celkových výsledcích Orienteering Adventure v 
každé kategorii mimo P a T po ukončení E5 nejpozději v 13:00 v centru závodů.  
Vítězové E1-E2 budou vyhlášení v pátek v 19:00 v centru závodu. 
Vítězové E3-E4 budou vyhlášení v sobotu v 19:00 v centru závodu. 
Výsledky štafet hned po závodě. 
 
Předpis:   Soutěží se podle platných Pravidel OB 
 
Protesty: 
Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Protesty proti celkovým 
výsledkům po skončení závodů lze zaslat na Orienteering Adventure, Mírová 
730, 518 01 Dobruška 
 
Funkcionáři: ředitel závodu:  Tomáš Leštínský 

stavitelé tratí:  E1 - Vlastimil Polák 
       E2 – Vendy Viková 

E3-E5 - Tomáš Leštínský 
hlavní rozhodčí:  Daniel Hrdinka R2 
 
 
 
 



 
Další informace: 
http://www.o-adventure.cz 
tel. 721 713 802 (Tomáš Leštínský) 
 
Ostatní: 
Kolem kempu vedou koleje a jezdí tu vlak každou půlhodinu. Všechny závody 
jsou na druhé straně kolejí, takže dávejte si při přecházení kolejí velký 
pozor, aby vás vlak nezajel!!!  
Závodníci se zúčastňují závodů na vlastní riziko. 
Všechny etapy jsou zařazeny do rankingu. 
Účastí v závodě souhlasíte s pořizováním multimediálního obsahu pro 
propagační a archivní účely OAV a umístěním výsledků závodu na webu OAV a 
ORISu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Situační mapka závodů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Rodiče, obávající se o mravní vývoj svých ratolestí, upozorňujeme na krásná 
skalní města v okolí kempu. Případně přijeďte večer nebo v pátek ráno. ;)  
 
Datum závodu:  5.8.2021 
Druh závodu:  sprintové štafety s povinným občerstvením 
Přihlášky:  na webu závodu nejpozději do středy 4.8. 24:00. Ve 

čtvrtek před závodem už nemusíme být schopni zajistit Vám 
pivo. 

Kategorie:  Beer Boys, Spirit Girls, Birell Masters (pijí Birell nebo jiné 
nealkoholické pivo). Dělení na kategorie je jen pro účely 
vyhlášení výsledků. 

Startovné:   300 Kč za štafetu, splatné na prezentaci 
Start:   00 = 17:00  
Vzdálenosti:  Centrum = Start = Cíl 
Mapa: Kemp, 1:4000, E 2.5m, ISSprOM2019, A5, stav červenec 

2021, vodovzdorná 
Popisy kontrol: na mapě 
Terén: kemp, potok a houští kolem, kamenitý les 
Systém závodu: Čtyřkolový systém - v prvním kole startují všichni, ve 

čtvrtfinále 16 nejlepších štafet z rozběhového kola, do 
semifinále jde 8 štafet ze čtvrtfinále a do finále postupují 4 
štafety. Pokud do finále postoupí i štafeta z kategorie Birell 
Masters, pak štafeta na dalším místě za Birell Masters v 
semifinále taktéž postupuje do finále.  
Předkola: Po startovním signálu první člen štafety vypije do 
dna jedno lahvové pivo (děvčata velký panák) a absolvuje 
svou trať (délka 0.3-0.5 km, free order 4k plus povinná 
poslední kontrola 100, celkem každý tedy 5 kontrol), předá 
svůj čip dalšímu, ten to samý, poslední nepředává čip, ale 
razí cíl. Každý úsek má svoji mapu. Bacha na kódy!  
Finále: Stejný systém, jen každý člen štafety pije 
pivo/panák i v cíli úseku. Předání úseku je až po vypití 
druhého piva! Vítězí štafeta, která na konci třetího úseku 
postaví vypitou flašku/panák na stůl jako první.  

Vyhlášení výsledků: ihned po skončení závodu.  
Hlavní funkcionáři:  Tomáš Leštínský 

 
 
 
 
Datum závodu:  6.8.2021 
Druh závodu:  krátká trať 
Start:   00 = 9:00 
Vzdálenosti:  Centrum – Start: 500m, 80m převýšení, modrobílé fáborky 
    Centrum – Cíl: 100 m 
Mapa: Borek, 1:7500, E 5m, ISOM2017, A4, červenec 2021, 

vodovzdorná.  
Terén: Kopcovatý čistý les, místy snížená viditelnost, několik skal, 

hustá síť komunikací 
Časový limit:  70 minut 
Uzavření cíle:  13:00 

1. ETAPA 

prolog - Pivní štafety 



 
 
 
 
Datum závodu:  6.8.2021 
Druh závodu:  lesní sprint 
Start:   00 = 15:00 
Vzdálenosti:  Centrum – Start: 900m, 55m převýšení, modrobílé fáborky 
    Centrum – Cíl: 100 m 
Mapa: Lysý vrch, 1:4 000, E 5m, ISOM2017, A4, červenec 2021, 

vodovzdorná.  
Terén: Kopcovatý čistý les, četný výskyt kamenů všech velikostí, 

řídká síť komunikaci 
Časový limit:  50 minut 
Uzavření cíle:  18:00 
 

 
 
 
 
Datum závodu:  7.8.2021 
Druh závodu:  skalní sprint 
Start:   00 = 9:00 
 
Protože je terén Lady extrémně mapově náročný bez záchytných linií a jiných 
výrazných prvků (v podstatě jen vrstevnice a skály), tak dětské kategorie 
HD10, HD12, HDR a P běží na mapě Borek 1:7500, E5m. Tyto kategorie jdou na  
START 2 a CÍL 2! 
 
Vzdálenosti: Centrum – Start1: 2100m, 110m převýšení, modrobílé fáborky 

Centrum – Start2: 1300m, 25m převýšení, modrobílé fáborky 
   Centrum – Cíl1: 1800 m 
   Centrum – Cíl2: 100 m 

Cestou na Start1 je možné využít jako občerstvovačku pití 
v Cíli2 (jde se kolem). 

 
Mapa 1: Lada, 1:4 000, E 5m, ISOM2017, A4, červenec 2021, 

vodovzdorná.  
Terén 1: Kopcovatý čistý les, skalní město, minimum komunikací 
Časový limit: 100 minut 
Čas vítěze: těžko odhadnout, ale očekáváme časy okolo 40 minut 
Uzavření cíle: 13:00 
 

 
 
 
 
Datum závodu:  7.8.2021 
Druh závodu:  skalní sprint 
Start:   00 = 15:00 
 
Protože je terén Lady extrémně mapově náročný bez záchytných linií a jiných 
výrazných prvků (v podstatě jen vrstevnice a skály), tak dětské kategorie 
HD10, HD12, HDR a P běží na mapě Lysý Vrch 1:4 000, E5m. Tyto kategorie 
jdou na  START 2 a CÍL 2! 

2. ETAPA 

3. ETAPA 

4. ETAPA 



 
Vzdálenosti: Centrum – Start1: 2100m, 110m převýšení, modrobílé fáborky 

Centrum – Start2: 600m, 40m převýšení, červenobílé fáborky! 
   Centrum – Cíl1: 1800 m 
   Centrum – Cíl2: 600 m 

Cestou na Start1 je možné využít jako občerstvovačku pití 
v Cíli2 (jde se kolem). 

 
Mapa 1: Lada, 1:4 000, E 5m, ISOM2017, A4, červenec 2021, 

vodovzdorná.  
Terén 1: Kopcovatý čistý les, skalní město, minimum komunikací 
Časový limit: 70 minut 
Čas vítěze: těžko odhadnout, ale očekáváme časy okolo 30 minut 
Uzavření cíle: 18:30 
 
 
 
 
Datum závodu:  8.8.2021 
Druh závodu:  krátká trať - hendikep 
Start:   00 = 9:00 

Hendikepově startují závodníci do ztráty 60 minut na 
vedoucího závodníka. Při ztrátě větší než 60 minut startují 
zbylí závodníci v minutovém intervalu. 

     
    Vedoucí závodníci startují v následující časy: 

9:00 H12, H14, H21A, H35A, H45B, H65, D75 
9:20 D10, D14, D16, D18, D21A, D35B, D55A 
9:40 H10, H21B, H21C, D35A, H35B, D45B, D65 
10:00 D12, H16, H18, D21B, D21C, D45A, D55B 
10:20 H45A, H55A, H55B, H75, BEGINNERES 

 
Startovka:  V sobotu večer bude vyvěšena v centru závodů + na webu  

závodu 
Vzdálenosti:  Centrum – Start: 100m bez značení 
    Centrum – Cíl: 100 m 
Mapa: Borek, 1:7500, E 5m, ISOM2017, A4, červenec 2021, 

vodovzdorná.  
Terén: Kopcovatý čistý les, několik skal, hustá síť komunikací 
Časový limit:  100 minut 
Uzavření cíle:  13:00 
Upozornění:  Některé volby postupu umožňují běžet v těsné blízkosti 
    cíle. Pokud máte čip SI Air, dávejte si pozor, ať nechtěně 
    nenarazíte cíl při průběhu kolem. Čip si bude myslet, že 
    jste v cíli, vypne se a další kontroly už nenarazíte! 
 
 
 
 

Správný směr a mnoho sportovních zážitků 
přejí pořadatelé. 

 
 

5. ETAPA - hendikep 


