30.8. – 1.9.2019
ROZPIS
Zakončení léta v jižních Čechách třídenní orientačně závodní tečkou.
Termín: 30.8. – 1.9.2019 (pátek – neděle)
Pořadatel: Spolek Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s. (SJH)
Ředitel závodu: Jiří Míchal (R3)
Hlavní rozhodčí: Arnošt Komárek (R3)
Stavba tratí:
E1: Petr Nouza ml. (R3),

E2: Petr Nouza (R3),

E3: Jan Beneš (R2)

Centrum: Číměř, LDT Bílá skála

Poloha: 49.0753228N, 15.0886208E (https://en.mapy.cz/s/2Zk85)

Informace: http://interkompas.sosjh.cz,
e-mail: interkompas@email.cz

Etapy:
E1
E2
E3

Charakter
krátká trat’
klasika
zkrácená klasika
(hendikep)

Vzdálenost ze shromaždiště
Start
Cíl
do 1 500 m
do 1 500 m
do 500 m
do 500 m
do 1 200 m
0m

Čas 00
15:00
10:00
9:30

Shromaždiště E1 a E3 v centru, shromaždiště E2 vzdálené z centra 6 km autem, 4,5 km pěšky/na kole lesem,
většinově po zpevněných cestách.

Terén: Příjemně kopcovatý les (ale bez příkrých svahů) v západní oblasti České Kanady, 450–640 m n.m., poros-

tově velmi pestrý, se střední až vyšší hustotou sítí komunikací, členitý terén s hrázkami a kupkami, vodotečemi
a potůčky, místy s kameny a skalkami. Část E2 v prostoru bývalého lomu (větší množství nahodile rozmístěných
balvanů a dalších pozůstatků těžební činnosti).
Prostory jednotlivých etap, viz str. 6.

Mapy: Rozšířený prostor map Řasy (http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/rasy-2018) a Sněhulá-

kovo Dřevo (http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/snehulakovo-drevo-2018) mapovaných v období
2017–18. Všechny části mapy projdou revizí na jaře/počátkem léta 2019. Měřítko pro všechny etapy i kategorie
1:10 000, ekv. 5 m, klíč ISOM 2017. Autoři Jan Beneš (východně od silnice č. 128) a Arnošt Komárek (západně od
silnice č. 128). Mapy budou vytištěny na voděodolný papír nebo zabaleny v plastových mapnících.
Ukázky mapy, viz str. 7.
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Kategorie:
D10N (fáborky), D10, D12, D14, D16, D18, D21A, D21B, D21C, D35A, D35B, D45A, D45B, D55A, D55B, D65, D75
H10N (fáborky), H10, H12, H14, H16, H18, H21A, H21B, H21C, H35A, H35B, H45A, H45B, H55A, H55B, H65, 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)
Předběžné parametry tratí budou zveřejněny nejpozději 22.7.
V kategoriích D21 a H21 bude provedeno případné rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 7. 2019.
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.

Vklady:
Kategorie

DH10N, DH10 – 14, DH65, DH75
DH16 – DH55, T
P, HDR

DH10 – 14, DH65, DH75
DH16 – DH55, T
P, HDR

Přihláška do:
25.8.2019 později a na místě

28.7.2019

18.8.2019

330 Kč
450 Kč
300 Kč

Všechny tři etapy
400 Kč
550 Kč
660 Kč
540 Kč
750 Kč
900 Kč
300 Kč
320 Kč
350 Kč

120 Kč
160 Kč
100 Kč

1 etapa
190 Kč
260 Kč
110 Kč

Zapůjčení SI čipu: 50 Kč za etapu.

140 Kč
190 Kč
100 Kč

230 Kč
310 Kč
120 Kč

Ztráta zapůjčeného SI čipu: 800 Kč.

Přihlášky: Registrovaní v ČSOS: výhradně přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?

id=4853).
Neregistrovaní a zahraniční závodníci: preferujeme využití „Jednorázové přihlášky“ v ORISu, viz https://oris.
orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=4853, kterou lze následně spravovat (odhlášky do 28.7.,
změna kategorie, . . . ) pomocí klíče zaslaného na mail. V případně nepřekonatelných obtíží je výjimečně možné
se přihlásit též e-mailem na interkompas@email.cz. V přihlášce uved’te: jméno, příjmení, kategorii, etapy, na něž
chcete přihlásit, klub, číslo SI čipu, případně požadavek na jeho zapůjčení. E-mailová přihláška je platná po jejím
potvrzení.
Od 19.8.2019 přihlášky pouze dle možností pořadatele (do počtu objednaných map). Pro kategorie P a HDR
bude připravena větší, nikoliv však neomezená rezerva map. Doporučujeme přihlásit se i v těchto kategoriích
nejpozději 18.8.

Platby: Vklady uhrad’te bezhotovostním převodem tak, aby byly připsány na účet pořadatele nejpozději 3 pracovní dny po příslušném termínu přihlášek.

Bankovní spojení pro platby v rámci České republiky
Číslo účtu: 2000045988 / 7940
Variabilní symbol: 999xxxx, kde xxxx je číslo oddílu z Evidence ČSOS (adresáře)
Zpráva pro příjemce: zkratka oddílu, Interkompas 45
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Bankovní spojení pro platby ze zahraničí
IBAN: CZ69 7940 0000 0020 0004 5988
BIC kód/SWIFT: SPWTCZ21
Adresa banky pro mezinárodní platby: Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, Klášterská 126/II, 377 01, Jindřichův
Hradec
Majitel účtu: Spolek orientačních sportů Jindřichův Hradec, z.s., Nežárecká 73/IV, 377 01, Jindřichův Hradec
Zpráva pro příjemce: jméno klubu/oddílu, vklady Interkompas
Platby ze zahraničí včetně bankovních poplatků. Zahraniční závodníci mohou po dohodě platit v hotovosti až na
prezentaci.

Storno: Za odhlášky doručené e-mailem, či provedené výmazem v ORISu do 28.7. nebude účtován žádný vklad.
Od 29.7. odhlášky pouze e-mailem (interkompas@email.cz), účtováno bude 50 % vkladu. Za odhlášky doručené
19.8. a později bude účtováno 100 % vkladu. Odhlášky e-mailem jsou platné po jejich zpětném potvrzení.

Vklady budou účtovány vždy za celý oddíl najednou. Všechny přeplatky budou vráceny hotově na prezentaci,
případně bezhotovostním převodem do konce září 2019 v případě, že se z oddílu, jemuž vznikne přeplatek,
nezúčastní závodů žádný závodník.

Systém ražení: Elektronický, SportIdent. Během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob ražení. Každý čip lze použít nejvýše jednou během jedné etapy.

Předpisy: Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů
k soutěžím sekce OB 2019. Tratě mají směrné časy přizpůsobeny vícedenním závodům.

Zařazení do soutěží, zisk licencí B: Závod je zařazen do Rankingu a Rankingu veteránů (koeficient 1,00).
V kategoriích D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18 získává licenci B prvních 20 % z celkového počtu závodníků,
kteří jsou hodnoceni v celkovém pořadí závodu a dokončili všechny etapy.

Prezentace:

Čtvrtek 29.8. 19:00 – 20:00
Pátek 30.8.
11:00 – 14:00
Za oddíl chodí prezentovat vždy pouze jeden zástupce.

Parkování: Do 500 m od centra, resp. shromaždiště E2. Pro ubytované v centru (chatky, sruby, kemp), parkoviště

v centru v těsné blízkosti ubytování. Bude vybíráno parkovné ve výši 50 Kč / auto / pobyt. Úhrada v hotovosti
při prvním vjezdu do prostorů sportovní akce.

Ubytování: Pořadatel zajišt’uje následující.
(1) Sruby a chatky v prostorách LDT Bílá skála (http://www.bilaskala.cz, cca 150 lůžek), možnost pobytu
již od neděle 25.8., konec pobytu vždy v neděli 1.9.
Chatka, 4 lůžka
Srub střední, 2 lůžka
Srub menší, 2 lůžka

Cena
480 Kč / noc
240 Kč / noc
240 Kč / noc

Kapacita
35×
6×
9×

Chatka: klasická chatka pionýrských táborů ROH, s verandou, vybavená dvěma palandami, malým stolečkem a dvěma
poličkami na oblečení. V chatce je elektrické světlo, ale nejsou zde zásuvky.
Srub střední: srub s malou verandou, vybavený dvěma lůžky, dvěma poličkami na oblečení a stolkem. Ve srubu je
elektrické světlo i zásuvky.
Srub menší: srub s malou verandou, vybavený zpravidla jednou palandou a dvěma malými skříňkami na osobní
věci. Ve srubu je elektrické světlo i zásuvky.

Rozpis: Interkompas 45, 30.8.–1.9.2019

3

(2) Stání pro karavan s možností napojení na elektřinu (nutný vlastní prodlužovací kabel o délce alespoň
25 m), možnost pobytu již od neděle 25.8. Cena 500 Kč / karavan / noc. K dispozici 5 míst.
(3) Stanový kemp v těsné blízkosti LDT Bílá Skála pro pobyt nejdříve od čtvrtka 29.8. (odpoledne) do neděle
1.9. V kempu servis EKO-WC, pitná voda, mytí. V kempu též možnost zaparkovat karavan, ale bez napojení
na elektřinu, platba dle počtu osob, viz níže.
Cena za pobyt v kempu 200 Kč / osoba (ročník narození 2012 a starší) / pobyt. Děti ročník narození 2013
a mladší zdarma.
Až do 31.3. bude přednostně rezervováno ubytování v chatkách a srubech pouze na pobyty začínající nejpozději
ve středu 28.8. V případě objednávky dvou a více chat/srubů na skupinu objednávejte maximálně 1 srub (se
zásuvkou) na cca 2 chatky. Kratší pobyty lze během března objednávat pouze do pořadníku, k potvrzení dojde
na začátku dubna v závislosti na dostupné kapacitě.
Ubytování dle bodů (1) a (2) (chatky, sruby, karavan s elektřinou) objednávejte e-mailem (interkompas@email.cz).
Po potvrzení vám bude zaslána faktura, kterou je nutné do 14 dnů uhradit (pozor, bude hrazeno na účet
provozovatele tábora, nikoliv na účet pořadatele závodu). Storno podmínky: za rezervace zrušené do 28.7. storno
poplatek ve výši 50 %, při pozdějším zrušení rezervace storno ve výši 100 %.
Stanový kemp objednávejte jako doplňkovou službu v ORISu. Úhrada splatná s jednotlivými termíny přihlášek
spolu s vklady za startovné (na účet pořadatele závodu). Storno podmínky shodné se storno podmínkami plateb
za startovné.

Stravování: nabídka snídaně, teplých jídel, nápojů a dalšího obvyklého sortimentu v centru od pátečního

odpoledne do nedělního poledne. Základní občerstvení (nápoje, něco menšího na zub) bude v sobotu též na
shromaždišti E2. V závislosti na obsazenosti tábora během předzávodního týdne bude na pondělí až pátek možné
doobjednat plnou penzi (případně její části) formou „školní jídelny“ za cenu 240 Kč / plná penze / den.

Doprovodné sportovní a kulturní akce:
Čtvrtek 29.8. odpoledne: unikátní O-labyrint v živoplotovém bludišti u Dolní Pěny (https://en.mapy.cz/s/
34JvF, 10 km z centra).
S dalším kulturně-sportovním programem se počítá na sobotní odpoledne do centra závodu. Podrobnosti o doprovodných akcích budou postupně zveřejňovány na webu závodu a v pokynech pro účastníky.

Trénink: Od úterý 27.8. do pátku 30.8. budou k dispozici dvě tréninkové tratě (každá cca 5 km, obtížnost cca
DH18):

(1) Poblíž obce Bílá, 4 km z centra, mapa stav jaro 2019.
(2) Poblíž obce Hradiště, 5 km z centra, mapa z EYOC (MED) 2011 prošlá od roku 2011 pouze nahodilými
revizemi v rámci oddílových akcí.
Mapy budou k dispozici v centru závodu.

Další předzávodní tréninkové možnosti: K předzávodním tréninkovým pobytům v širším okolí centra

závodu lze využít též několik osvědčených prostorů s vyzkoušeným O-přívětivým ubytováním. Mapy (mapováno
v roce 2011, resp. 2014, nahodile aktualizováno) po dohodě k dispozici u pořadatele:
• Landštejn (ŽB Čechy 2014): 21 km z centra, Cyklocamp pod Landštejnem, www.cyklocamp.cz (ubytování
nezajišt’uje pořadatel).
• Fabian a Hradiště (EYOC/MED 2011): 5–10 km z centra, ubytování v centru závodu.

Školka: Bude k dispozici v centru (E1, E3), resp. na shromaždišti (E2) po dobu konání každé etapy na dobu
nutnou k absolvování závodu.
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Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího s úhradou 400 Kč v hotovosti. Případné protesty proti oficiálním

výsledkům lze zaslat po ukončení závodu (do 14-ti dnů po jejich zveřejnění) e-mailem interkompas@email.cz
s uvedeným předmětem zprávy „Protest“.

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění. Pořadatel zajišt’uje
pouze první pomoc v cíli každé etapy.

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. Vyvěšením plakátu
na vyhraženém místě v centru závodu nebo distribucí létáků lze i bez souhlasu ředitele závodu propagovat jiné
sportovní akce.
Zákaz vstupu do lesa se psem.
Vlastnictví mapy (i starších verzí) neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným
tréninkům. Veškeré tréninkové aktivity vyžadující pobyt v závodním prostoru (viz str. 6) s mapou pro
OB je nutné předem dojednat s pořadatelem.
Kromě doby průběhu jednotlivých etap je možné bez omezení (při dodržení obecně závazných pravidel
a předpisů) vstupovat do závodního prostoru bez mapy nebo pouze s běžně dostupnými mapovými
podklady (mapy.cz, papírové turistické mapy apod.), nikoliv s mapou pro OB.

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí

se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní
listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti.
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 vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně
fotografovi.

Konání závodů umožnil podnik Lesy České republiky, s. p.,
obce Číměř a Horní Pěna a taktéž majitelé a nájemci luk a polí,
na nichž se budete shromažd’ovat, stanovat a parkovat.
Děkujeme!
Závody v orientačního běhu se konají na území, které z velké části 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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Ukázky mapy
E1, krátká trat’

E2, klasika

E3, zkrácená klasika
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