
Rozpis 

Cena východních Čech 2020 

 

Pořadatel 

OK99 Hradec Králové, z.s.  

Datum 

28. 8. - 30. 8. 2020 (pátek až neděle) 

Centrum 

Louka u obce Hajnice (50.4808N, 15.9043E) 

Kategorie 

D10N (linie), D10C, D12A, D12B, D14A, D14B, D16B, D18B, D21E, D21A, D21B, D35B, D35C, D40B, 

D40C, D45B, D45C, D50B, D50C, D55, D60, D65 

H10N (linie), H10C, H12A, H12B, H14A, H14B, H16B, H18B, H21E, H21A, H21B, H21C, H35B, H35C, 

H40B, H40C, H45B, H45C, H50B, H50C, H55B, H55C, H60, H65, H70, H75 

P - volná kategorie pro příchozí a začátečníky  

T - tréninková kategorie pro středně pokročilé 

HDR - kategorie pro rodiče s malými dětmi (linie) 

V kategoriích DH21 nebudou závodníci děleni podle rankingu. Poběží kategorii, do které se přihlásí.  

Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie v případě malého počtu přihlášených. 

Etapy, prostory, mapy 

Pátek 28. 8. 2020 E1 

Trať: Krátká trať 

Mapa: měřítko 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2020, mapový klíč ISOM 2017-2, mapa bude vytištěna na 

voděodolný papír, formát A4 

Start 00:  15:00, intervalový, kat. P, T, HDR mohou startovat kdykoliv do času 90 

Vzdálenosti: Centrum – start do 2000 m 

 Cíl – centrum do 1000 m 

 

Sobota 29. 8. 2020 E2 

Trať: Klasická trať 

Mapa: pro kategorie DH16 - 40: měřítko 1:15 000, E = 5 m, stav léto 2020, mapový klíč ISOM 2017-

2, mapa bude vytištěna na voděodolný papír, formát A4 

 pro ostatní kategorie: měřítko 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2020, mapový klíč ISOM 2017-2, 

mapa bude vytištěna na voděodolný papír, formát do A3 

Start 00: 10:00, intervalový, kat. P, T, HDR mohou startovat kdykoliv do času 120  

Vzdálenosti: Centrum – start do 2000 m 

Cíl – centrum do 300 m 

 

Neděle 30. 8. 2020 E3 

Trať: Zkrácená trať 

Mapa: měřítko 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2020, mapový klíč ISOM 2017-2, mapa bude vytištěna na 

voděodolný papír, formát do A3 

https://mapy.cz/s/fejazenoro
https://mapy.cz/s/fejazenoro


Start 00: 10:00, intervalový, kat. HDR, P a T, mohou startovat kdykoliv do času 90 

Vzdálenosti: Centrum – start do 2000 m 

Cíl – centrum 0 m 

Terén všech etap 

Rychlý mírně zvlněný s hustou sítí cest a vegetačními detaily, sem tam kámen, na S a V prudší svah 

s kamennými poli 

Staré mapy 

Vošapelc (2019), Liščí hora (2019), Liščí hora 07 (2007) 

Přihlášky 

Přes systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz). 

Pro závody je stanoven limit počtu přihlášených 1200 závodníků + 400 náhradníků, je možné se 

přihlašovat pouze na všechny 3 etapy dohromady. Přihlášky budou spuštěny 1. 7. 2020 v 7:00. 

Přihlášky do všech kategorií po jednotlivých etapách budou umožněny pouze v případě nenaplnění limitu 

závodníků v druhém termínu přihlášek a dle možností pořadatele. Přihlášky na jednotlivé etapy posílejte pouze 

e-mailem na prihlasky@ok99cz , tyto budou platné až po jejich potvrzení pořadatelem a budou v případě 

možnosti vyřizovány až od 22. 8. 2020. Přihlášku posílejte v předepsaném formátu ČSOS. 

Požadavek na ubytování v kempu a zapůjčení SI čipu se zadává v systému ORIS současně s přihláškou. 

Pokud bude nutné z důvodu koronaviru omezit počet závodníků, 1. srpna bude rozhodnuto o omezení 

tímto systémem: nejprve odhlásíme závodníky neregistrované v ČSOS, poté bude rozhodovat pořadí 

přihlášek. Pokud nebude naplněna kapacita limitu, bude možné se přihlašovat i v druhém termínu od 11. 

8. do 16. 8. 2020. 

Pokud by byly závody zrušeny z důvodu opatření proti šíření Covid-19, budou vklady vráceny v plné výši. 

Pokud dojde k naplnění limitu, tak závodníci nad limit (náhradníci) vyjadřují svou vůli zúčastnit se závodů, 

dokud svou přihlášku ze systému ORIS neodstraní, a to i v případě, že se automaticky posunou z pozice 

náhradníka do pozice účastníka závodu nejpozději do neděle 23. 8. 2020 do 24:00 hodin. Prosíme tedy případné 

náhradníky, aby si kontrolovali svůj případný posun nebo se odhlásili, pokud zájem zúčastnit se pomine, 

případně do doby, dokud to bude v ORIS pořadatelem umožněno. 

Vklady 

Přihlášky do:  31. 7.    16. 8.    na místě 

HD10 - 14, HD65- 360 Kč/120 Kč  480 Kč/160 Kč   540 Kč/180 Kč 

HD16 - HD60   540 Kč/180 Kč  690 Kč/230 Kč   810 Kč/270 Kč 

T   450 Kč/150 Kč  540 Kč/180 Kč  630 Kč/210 Kč 

P, HDR   360 Kč/120 Kč   360 Kč/120 Kč   360 Kč/120 Kč 

Ceny za lomítkem jsou za přihlášku na jednotlivou etapu. 

Zapůjčení SI čipu 40Kč za etapu. Požadavek na zapůjčení SI čipu uvádějte v přihlášce, v případě ztráty nebo 

nevrácení bude požadována náhrada 700 Kč. Neregistrovaní závodníci zaplatí při zapůjčení SI čipu vratnou 

zálohu 700 Kč, která bude po vrácení SI čipu vrácena. 

Přihlášky podané po termínu 16. 8. a na místě budou akceptovány pouze do počtu stanoveného limitu a počtu 

připravených map, doporučujeme proto zaslat přihlášku v uvedeném termínu. 

Způsob placení:  

Převodem na účet pořadatele. Platby na účet posílejte až od 2. srpna (po případném rozhodnutí o dalším omezení 

/ zrušení závodu). Všechny platby za přihlášky v ORIS (na všechny tři etapy) v 1. termínu tj. do 31. 7. 2020 musí 

být připsány na účet pořadatele nejpozději do pátku 7. 8. 2020 do 24:00 hodin. Neposílejte prosím peníze za 

startovné za náhradníky nad limit v 1. termínu přihlášek. 

Následně budou všechny neuhrazené přihlášky v ORIS zrušeny a na jejich místo se dostanou náhradníci 

přesahující stanovený limit podle pořadí přihlášky v ORIS.  

Všechny platby za přesunuté náhradníky z 1. termínu a případné přihlášky do limitu v 2. termínu tj. do 16. 8. 

2020 musí být připsány na účet pořadatele nejpozději do pátku 21. 8. 2020 do 24:00 hodin. Neposílejte prosím 

peníze za startovné za náhradníky nad limit po 2. termínu přihlášek. 
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Následně budou všechny neuhrazené přihlášky v ORIS zrušeny a na jejich místo se dostanou náhradníci 

přesahující stanovený limit podle pořadí přihlášky. V případě možnosti budou po 21. 8. 2020 vyřízeny i 

přihlášky na jednotlivé etapy. Startovné za po 2. termínu přihlášek posunuté náhradníky a případné kladně 

vyřízené přihlášky na jednotlivé etapy, bude možné uhradit bankovním převodem na účet pořadatele do středy 

26. 8. 2020 (bude potřeba předložit potvrzení o platbě nejpozději na prezentaci), případně v hotovosti na 

prezentaci. 

Bankovní spojení pro platby v Kč v ČR 

číslo účtu: 2201569948/2010 

variabilní symbol platby ve tvaru 777xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle Evidence ČSOS (adresáře).  

Bankovní spojení pro platby ze zahraničí   

IBAN: CZ8920100000002201569948 

BIC kód/SWIFT: FIOBCZPPXXX  

Adresa banky pro mezinárodní platby a platby v cizích měnách:  

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1. 

Majitel účtu: OK 99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 420/56, 50006 Hradec Králové 6. 

Platby zahraničních závodníků – platby na účet včetně bankovních poplatků případně platba na prezentaci. 

Prezentace 

Bude probíhat v centru závodu: 

pátek 28. 8. 12:00-14:30; 19:00-20:00 (dohlášky na etapy) 

sobota 29. 8. 8:00-9:30 (dohlášky na etapy); 17:00-18:00 (dohláška na etapu) 

neděle 30. 8. 8:00-9:30 (dohláška na etapu) 

Ubytování 

Pořadatel zajišťuje stanový kemp na louce od pátku 28. 8. do neděle 30. 8. 2020 s možností parkování auta u 

stanu. V kempu bude k dispozici mobilní WC, cisterna s pitnou vodou, provizorní mytí. Bude zajištěno externí 

občerstvení s různorodou nabídkou jídel a pití. 

Cena za ubytování v kempu 200 Kč/osoba/pobyt. Děti do 6 let mají kemp zdarma. 

Parkování 

Parkoviště pro závodníky, kteří nebudou ubytováni v kempu, bude pro všechny etapy v centru závodu, hned 

vedle kempu. Nebude vybíráno parkovné. 

Systém ražení 

Elektronický, SportIdent v režimu Beacon - bezkontaktní ražení až do vzdálenosti 30 cm.   

Předpisy: 

Závodí se dle platných Pravidel OB. Tratě mají směrné časy přizpůsobeny vícedenním závodům. 

Školka 

Na závodech NEBUDE z důvodu hygienických podmínek fungovat dětská školka. 

Protesty: 

Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po 

ukončení závodu na adresu OK99 Hradec Králové, z.s., Milady Horákové 420/56, 500 06 Hradec Králové. 

Funkcionáři 

ředitel závodu:  Pavel Justa 

hlavní rozhodčí:  Zdeněk Šabatka, R2 

stavitel tratí E1:  Ondřej Metelka, R3 

stavitel tratí E2:  Denisa Kosová, R3 

stavitel tratí E3:  Petr Losman, R3 

Upozornění:  



 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Dodržujte aktuální platná hygienická pravidla. 

 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

Zákaz vstupu do lesa se psem. 

Vlastnictví mapy neopravňuje ke vstupu na soukromé pozemky, ani k neohlášeným tréninkům. 

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 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. 

Informace 

Aktuální informace budou uveřejňovány na internetových stránkách závodu cvc2020.ok99.cz 

 

Závod probíhá za podpory: 

 

      
Obec Hajnice 
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