
Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS 

Rozpis 

Tambor Orienteering Adventure 
7.kolo východo českého poháru 
(vybráno ze společného rozpisu VČ oblasti - jaro 2022) 

 
Datum: Sobota 14. května 2022 
Centrum: Dvůr Králové - Podharť - hřiště Juty (50.441672, 15.811937) 

- pivovar Tambor (50.4197308N, 15.8093933E)  
Trať:   Klasická trať 
Pořadatelský subjekt: Orienteering Adventure (OAV) 
Prezentace:  9:00 - 9:30 hod. 
Start:   000 = 10:00 hod 
Vzdálenosti:  Parkování - centrum 0 m 

Centrum – start do 1500 m 
Centrum – cíl do 500 m 

 
 

1. Kategorie:  H10N, H10C D10N, D10C 
H12C, H12D D12C, D12D 
H14C, H14D D14C, D14D 
H16C D16C 
H18C D18C 
H21C, H21D D21C, D21D 
H35C, H35D D35C, D35D 
H45C, H45D D45C, D45D 
H55C, H55D D55C, D55D 
H65C, H65D D65C 
H75C 
 
HDR (děti a rodiče) 
P (příchozí) 
T (trénink) 

 

HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie 
P (příchozí):  určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky!), trať na úrovni H12D. 
T (trénink):  normální obtížnost trati, délka cca 6 km. 
Start všech tří kategorií bude "volný" podle příchodu na start do startu posledního závodníka ve 
startovce 
 

2. Přihlášky:  Do 8. 5. 2022 v IS ORIS 
 
3. Vklady:  

Žactvo (a kategorie P a HDR), veteránské kategorie D/H65 a starší 90 Kč 
ostatní (a kategorie T) 120 Kč 
Vklady se platí na účet 283838208/0300 (VS: 11xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Adresáře ČSOS, 
případně číslo vygenerované ORISem při jednorázové přihlášce) 
Zapůjčení čipu SI - 50 Kč. 
 

 



 

4. Dodatečné přihlášky: 
Nejsou možné do závodních kategorií. Na prezentaci přijímáme dohlášky jen do kategorií P,T a HDR 
za startovné 90 resp. 120 Kč. 
 

5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB 
(http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty) a 
platného Soutěžního řádu pro soutěže Východočeské oblasti OB (http://www.vco-
ob.cz/dok/srvc22.pdf). 
 

6. Způsob ražení: 

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SPORTident. Je možno použít SI čipy 
všech generací. Na všech závodech budou kontroly v režimu bezkontaktního ražení (závodník s čipem 
SIAC je schopen zaznamenat průběh kontrolou už při přiblížení čipu na vzdálenost cca 30 cm). 
 

7. Vyhlašování vítězů žákovských kategorií: 

HDR: všichni závodníci 
D10N a H10N: první tři závodníci 
D10C, D12C, D14C, H10C, D12C, D14C: prvních šest závodníků 
D12D, D14D, D12D, D14D: pouze první závodník 
 
8. Informace na Internetu: 

Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, startovní listiny, výsledky budou zveřejnění 
v informačním systému ČSOS: http://oris.orientacnisporty.cz/ 

dále pak na stránkách Východočeské oblasti: http://www.vco-ob.cz 

i na webových stránkách závodu http://www.o-adventure.cz. 
 
9. Ochrana osobních údajů a fotografování: 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním 
systém ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich 
pohybu v průběhu 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. 
 
10. Poznámka: 

Vzhledem k epidemiologické situaci se můžou podmínky a organizace jednotlivých závodu změnit 
oproti běžné organizaci. 
 


