
POZVÁNKA

Zakončení léta v jižních Čechách třídenní orientačně závodní tečkou.

Na úvod:

Druhá edice obnoveného Interkompasu byla původně plánována až na rok 2022 do prostoru Žebříčku B

Čechy, který jsme měli pořádat v roce 2021 v Hutích u Příbraze. Žebříček nám virus odložil nejméně o

rok a čekat s další edicí Interkompasu až do roku 2023 se nám nechtělo. Proto, dá-li korona (nebo spíš

ne zcela kompetentní Vláda ČR), můžete se na další Interkompas (slavící své 47. narozeniny) těšit již

koncem prázdnin 2021. Volba prostoru padla na lesní komplex v okolí Cyklocampu (kde bude centrum

i možnost ubytování) u Starého Města pod Landštejnem, kde jsme v roce 2014 pořádali ŽB Čechy.

Nebudeme zakrývat, že les utrpěl nemalé ztráty dřevní hmoty po útocích kůronce. Nicméně průzkum

bojem (oddílové tréninky během prvního roku korony) nás přesvědčil o tom, že se stále jedná o velmi

hezký prostor – vrstevnice (umožňující postavit slušnou klasiku), balvany, skalky i četné hustníčky

(aby bylo kam dávat kontroly) ani kůronec nesežral. Hlavní frontová linie války s kůroncem se přitom

nachází až těsně za severním okrajem závodního prostoru a pokud nám i letos bude přáno chladnější

počasí jako loni, závodní mapa bude pořád z dobrých 70 % barvy jiné než žluté. Poběží se na nových

mapách o celkovém rozsahu 10 km2 vznikajících od podzimu 2020. Přijed’te si v závodním tempu

prohlédnout prostor svého jarního soustředění pro rok 2022!

Termín: 27. – 29.8.2021 (pátek – neděle)

Pořadatel: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)

Centrum: Staré Město pod Landštejnem, Cyklocamp pod Landštejnem
Poloha: 49.0137N, 15.2520E (https://en.mapy.cz/s/kagesukomu)

Informace: http://interkompas.sosjh.cz,
ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6206)

Etapy:
Charakter Čas 00 (předběžně)

E1 krátká trat’ 15:00
E2 klasika 10:00
E3 zkrácená klasika 9:00

(hendikep, pokud to strana a vláda dovolí)
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Ředitel závodu: Michal Pobuda (R3)
Hlavní rozhodčí, závod: Arnošt Komárek (R2)
Hlavní rozhodčí, etapy: E1: Milan Havlík (R3), E2: Arnošt Komárek (R2), E3: Jiří Parkan (R3)
Stavba tratí: E1: Arnošt Komárek (R2), E2: Jan Beneš (R2), E3: Petr Nouza (R3)

Terén: Členitý terén v srdci České Kanady, 550 – 702 m n.m., se střední hustotou sítí komunikací, na mnoha
místech kameny, skalky, sem tam i (neschůdné) skály. Kůrovcové holiny (již uklizené) nejsou výjimkou, ale stále
převažují lesní porosty, jehličnaté i listnaté nejrůznějšího stáří.

Prostory jednotlivých etap, viz str. 5.

Mapy: Části mapy Landštejn 5 (https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/landstejn-5-2021), mapo-
váno od podzimu 2020. Měřítko 1:10 000, ekv. 5 m, klíč ISOM 2017-2. Pro krátkou trat’ (E1), případně zkrácenou
klasiku (E3) bude zváženo použití měřítka 1:7 500 pro kategorie DH10(N), HDR, P a starší veterány. Mapují i kreslí
Jan Beneš (cca 8 km2) a Arnošt Komárek (cca 2 km2, severní část). Mapy budou vytištěny na voděodolný papír
nebo zabaleny v plastových mapnících.

Ukázky mapy

Kategorie:

D10N (fáborky), D10, D12, D14, D16, D18, D21A, D21B, D21C, D35A, D35B, D45A, D45B, D55A, D55B, D65A, D65B,
D75

H10N (fáborky), H10, H12, H14, H16, H18, H21A, H21B, H21C, H35A, H35B, H45A, H45B, H55A, H55B, H65A, H65B,
H75

HDR – kategorie pro rodiče s malými dětmi (fáborky)
P – volná kategorie pro příchozí a začátečníky (obtížnost H12)
T – tréninková kategorie pro středně pokročilé (obtížnost H18)

V kategoriích D21 a H21 bude provedeno případné rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 7. 2021.
Maximální počet závodníků s registrací v ČSOS a soutěžících v jedné z kategorií D21A, H21A, D21B, H21B je 60.
Kategorie D21C a H21C bez omezení počtu.

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených, případně navýšit maximální
počty závodníků pro kategorie DH21AB.
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Vklady:

Přihláška do:
později

Kategorie 25.7.2021 15.8.2021 a na místě

Všechny tři etapy

DH10N, DH10 – 14, DH65, DH75 360 Kč 450 Kč 650 Kč
DH16 – DH55, T 550 Kč 650 Kč 950 Kč
P, HDR 300 Kč 350 Kč 500 Kč

Samostatná etapa

DH10 – 14, DH65, DH75 130 Kč 160 Kč 230 Kč
DH16 – DH55, T 190 Kč 230 Kč 330 Kč
P, HDR 100 Kč 120 Kč 170 Kč

Zapůjčení SI čipu (dotykový, ne SIAC): 50 Kč za etapu.
Ztráta zapůjčeného SI čipu: 1 000 Kč.

Přihlášky: Vše výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6206), při-
hlášky budou otevřeny nejpozději na přelomu března a dubna.

Neregistrovaní a zahraniční závodníci: pomocí „Jednorázové přihlášky“ v ORISu. Na přihlášky zaslané e-mailem
nebude brán zřetel.

Početní omezení: Primárně nebude.

V kterémkoliv okamžiku si však pořadatel vyhrazuje právo omezit početně účast na závodech, pokud by to
vyžadovalo některé z opatření vyhlášených tzv. Vládou České republiky. O účasti na závodech by v takovém
případě rozhodoval čas přihlášení (pořadí došlých přihlášek) s přednostní účastí závodníků přihlášených do
všech tří etap soutěžních kategorií (+ HDR). Kategorie P a T by v takovém případě byly přednostně obětovány.
S ohledem na zkušenosti z roku 2020 nelze vyloučit ani omezení účasti na 0 závodníků. V případě omezení
účasti budou všechny již zaplacené vklady závodníků, jimž nebude kvůli omezení účasti umožněno startovat
v závodě, vráceny v plném rozsahu.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent. SI krabičky budou nastaveny na bezkontaktní způsob ražení (SIAC).
Každý čip lze použít nejvýše jednou během jedné etapy.

Ubytování: Pořadatel zajišt’uje následující.

(1) Ubytovací možnosti Cyklocampu (https://www.cyklocamp.cz/), podrobnější informace nejpozději spolu
s otevřením přihlášek.

(2) O zřízení klasického stanového O-kempu v docházkové vzdálenosti od Cyklocampu, pro pobyt nejdříve
od čtvrtka 26.8. (odpoledne) do neděle 29.8., bude rozhodnuto během jara 2021 (v závislosti na vývoji
uvažování strany a vlády a jejich nevyzpytatelných krocích).

Stravování: viz nabídka Cyklocampu (v některých segmentech posílená v závislosti na počtu přihlášených
závodníků, resp. ponížená rozhodnutím strany a vlády).

Doprovodné sportovní a kulturní akce: Na páteční podvečer/večer je opět (stejně jako v roce 2019) sjednána
živá hudba v podání Klaretu (http://www.kapelaklaret.cz/) čili Strážského výběru se stavitelem E3 na postu
hostujícího bubeníka.

Podrobnosti o dalších doprovodných akcích budou postupně zveřejňovány na webu závodu a v pokynech pro
účastníky.
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Trénink: Od středy 25.8. (večer) do neděle 29.8. (brzkého odpoledne) bude k dispozici jedna, možná i dvě
tréninkové tratě (každá cca 5 km, obtížnost H20) na mapách Moravův lom v blízkosti Bílé u Sedla (21 km
z centra závodu), případně na nové mapě v oblasti západně od silnice Sedlo – Nová Ves (24 km z centra závodu).
Dostupnost map bude upřesněna v pokynech.

Školka: Pokud to budou nařízení strany a vlády umožňovat (za rozumných podmínek), bude školka k dispozici
v centru po dobu konání každé etapy na dobu nutnou k absolvování závodu.

Závody v orientačního běhu se konají na území, které spravuje
podnik Lesy České republiky, s.p. Jsou to i Vaše lesy, chovejte se v nich ohleduplně.
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Prostor E1 – E3

Podkladová mapa: ZM10, ČÚZK, www.cuzk.cz.
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