
Rozpis závodu 

Mistrovství České republiky v horském orientačním běhu 2011 
 
Pořadatel:    Česká asociace rogainingu a horského orientačního běhu 
Technické provedení:   OK Jilemnice 
Typ závodu:   dvouetapový závod dvojic  
Datum:     sobota 5.11.2011 a neděle 6.11.2011 
 
Centrum závodu:   Paseky nad Jizerou, Penzion Sokol  (GPS: 50°43'27.823"N, 15°23'49.353"E) 
 
Parkování: Bude upřesněno v pokynech. Buďte ohleduplní, v místě ubytování  neblokujte 

vjezd a výjezd, myslete  také na místní obyvatele 
 
Prezentace:   v centru závodů, pátek:  18:00 - 22:00, sobota 7:30 - 9:00 
 
Kategorie:   mistrovské kategorie: HH, HD, DD, HH40, HD40, DD40 

HH dva muži, HD muž a žena, DD dvě ženy,  
HH40 dva muži nad 40 let, HD40 muž a žena nad 40let, DD40 dvě ženy nad 40   
P (Příchozí, kratší trať)  

 
V mistrovských kategoriích mohou startovat pouze závodníci starší 15 let, kteří jsou členové ČAR nebo 
zahraniční závodníci. Do ČAR je možné vstoupit bezplatně při prezentaci. Start v kategorii P není 
omezen.  
 
Předpis:  Závodí se podle platných pravidel ČAR pro horský OB. Rozpory a provinění proti 

pravidlům řeší Jury závodu a Prezídium ČAR. Pravidla ČAR jsou k dispozici na 
webových stránkách ČAR (http://www.rogaining.cz/home/) a v tištěné podobě u 
pořadatele. 

 
Upozornění: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Tuto skutečnost jsou všichni 

zúčastnění povinni potvrdit při prezentaci svým podpisem na příslušném 
prohlášení. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla ČAR.  

 
Start:    do 1500m od centra závodů 

sobota:   9:30 hromadný start  
neděle:   8:30 handicapový start pro závodníky do 45 minut ztráty, ostatní 
hromadně v 9:15 

Cíl:   oba dva dny v blízkosti centra závodů   
 
Časový limit:   7 hodin pro všechny kategorie 
 
Terén: podhorský až horský v nadmořské výšce cca 500 až 950 m.n.m.. Síť komunikací 

středně hustá. Průběžnost terénu je rozdílná. V některých částech čistý dobře 
průběžný les či horské louky, v  některých částech strmá údolí a skalky. Prostor 
závodu je středně hustě osídlen. 

  
Mapa:  speciálka 1 : 50 000 pro HrOB bez turistických informací a názvů (SHOcart) 

vodovzdorně upravena , aktualizace podzim 2011 
 
Prostor závodu: hřeben Kořenov-Roprachtice ( Kořenov - Velké Hamry - Bozkov - Háje nad 

Jizerou - Poniklá – Jestřabí, Františkov - Rokytnice nad Jizerou ) 
Prostor okrajově zasahuje do CHKO Jizerské hory a KRNAP 



Způsob ražení: elektronické SI, čip je nepřenosný a musí jej mít každý závodník, kontrolu musí 
orazit oba z dvojice, každý na svůj čip. Oba členové týmu jsou povinni označit 
průchod kontrolou v intervalu do 1 minuty. 

 
Ubytování:   pořadatel zajišťuje následující typy ubytování: 

A/ Penzion Sokol  - centrum závodu 
převážně 2-4 lůžkové pokoje, na posteli ve vlastním spacáku. sociální zařízení na 
chodbě,  jednotná cena 120 Kč za osobu a noc. Kapacita 80 lůžek. 

   B/ Turistická ubytovna  Paseky nad Jizerou – 200 m od centra 
Pokoje 5, 7, 12  a 18 lůžek, na posteli ve vlastním spacáku. Jednotná cena 140 Kč 
za osobu a noc. Kapacita 42 lůžek. 

         
(objednávejte v přihlášce, příp. uvádějte spolubydlící, požadavky budou 
vyřizovány dle pořadí došlých přihlášek, přednostně na dvě noci). 

 
Další možnosti ubytování v okolí viz např. http://www.paseky.cz/ 
 

Stravování: V místě centra závodu – Pension Sokol, bude možné objednat snídaně formou 
švédského stolu (65 Kč/snídaně) v sobotu a v neděli, v sobotu navíc večeři: 

 A/ smažený sýr a hranolky    70 Kč 
 B/ guláš s knedlem    75 Kč 
 C/ smažený vepřový řízek a hranolky  80 Kč 

(objednávejte v přihlášce). 
 
Přihlášky: pomocí internetového formuláře  

výjimečně emailem na adresu: bara@ok-jilemnice.cz. 
Přihláška musí obsahovat název týmu, kategorii, jméno a příjmení obou členů 
dvojice, celá data narození a čísla SI nebo požadavek na jeho zapůjčení. 
V přihlášce rovněž uveďte případně druh ubytování a stravování. 
Přihláška je platná v okamžiku, kdy dostanete potvrzení na email, který uvedete 
v přihlášce.  
 

Vklady:     startovné za dvojici při přihlášce doručené (tzn. platbě odeslané): 
 

 do 15.října 2011 do 31.října 2011 na místě 

HH, HD, DD, HH40, HD40, DD40 450,- Kč 650,- Kč 700,- Kč 

P (za dva dny) 
P(za jeden den) 

450,- Kč 
250,- Kč 

450,- Kč 
250,- Kč 

450,- Kč 
250,- Kč 

Startovné zahrnuje náklady na mapu pro každého závodníka a občerstvení v průběhu závodu. 
Půjčovné za SI čip je stanoveno na 30,- Kč za den. Za ztrátu čipu bude účtován poplatek 750,- Kč. 
 
Forma úhrady:  Převodem na účet číslo 356207774 / 0600 u GE Money.  Variabilní symbol je 

uveden ve Vaší přihlášce .  Posíláte-li vklad za více týmů najednou, uveďte 
ostatní VS ve zprávě pro příjemce a pošlete informační email na bara@ok-
jilemnice.cz.      

 
Činovníci závodu: ředitel závodu:   David Hlaváč 

stavitelé tratí:  Martina Kynčlová, Michal Tihon 
hlavní rozhodčí:  Aleš Malý 

 
Informace:  http://hrob2011.ok-jilemnice.cz 

David Hlaváč, david@ok-jilemnice.cz, tel: 603838594 
 
Rozpis byl schválen Prezídiem ČAR v září 2011 

http://www.paseky.cz/

