
HRY IX. ZIMNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Karlovarský kraj / 19. – 24. 1. 2020 

POKYNY 

Lyžařský orientační běh 
Štafety - čtvrtek 23. 1. 2020 - Eduard 

 

PORADA TRENÉRŮ 
Ve středu 22. 1. 2020, 17:00 - 18:00 v hotelu Běhounek v Jáchymově 

SYSTÉM ŠTAFET 
Dvoučlenné smíšené štafety se čtyřmi úseky - každý závodník jede 2 úseky, pořadí úseků DHDH. 

CENTRUM 
Biatlonový areál Eduard (http://www.arealeduard.cz/),  Jáchymov - Nové Město, ev. č. 96 (GPS: N 
50° 23.005', E 012° 53.612') - plánek centra na konci pokynů 

VZDÁLENOSTI 
ubytování - parkoviště 7 km 
parkoviště - centrum 200 - 400 m 
start, předávka a cíl v centru 

PREZENTACE 
Při poradě trenérů v předvečer závodu (viz výše). 
Změny soupisek v den závodu do 11:00.  

ŠATNY 
Velká místnost v pravé části staré budovy 

WC 
V budově + mobilní. 

MYTÍ 
Až na hotelu. 

PRVNÍ POMOC 
V cíli 

PŘÍPRAVA LYŽÍ 
Velká místnost v levé části staré budovy od 9:00. Elektřina bude. 

RAŽENÍ 
Elektronické Sport Ident, bude nastaveno do bezkontaktního režimu BEACON (umožňuje ražení do 



vzdálenosti cca 50 cm). V případě poruchy elektronického ražení použijte mechanické ražení do 
políček v mapě. 

Kontrola stavu baterií (SIAC BATTERY TEST) bude umožněna na poradě trenérů v předvečer 
závodu. 

STARTOVNÍ ČÍSLA 
Vestičky s velkým číslem na zádech (navlékají se přes mapník, vepředu zapínají na suchý zip). 
Výdej v centru závodu od 11:00, v cíli se nebudou vybírat - závodníci si je mohou nechat na památku. 

Rozdělení čísel: 
DH16: D     1 –   28 H 101 – 128 
DH14: D 201 – 228 H 301 – 328 

GPS TRACKING  
Všichni závodníci běží s GPS jednotkami, které jim budou vloženy do startovního čísla v centru před 
startem 1. úseků. 
GPS záznam bude zveřejněn ve 13:30. 

MAPA 
Malý Edík, 1:4000, E = 5m, mapový klíč ISSkiOM 2019, stav leden 2020, velikost A4, autor Petr 
Mareček. 
Zvláštní mapové symboly: černý křížek = jiný umělý objekt 

TERÉN 
Biatlonový areál. 
Sjízdné jsou pouze stopy vyznačené v mapě zelenými značkami (č. 801 - 804 a 808) 

KLASIFIKACE STOP 
Plná ... 96 %, čárkovaná ... 2 %, tečkovaná ... 2 % 

ROZJÍŽDĚNÍ ZÁVODNÍKŮ 
Na ploše v centru závodu 

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ 
20 - 30 minut na štafetu 

PARAMETRY TRATÍ 

Kategorie Délka Počet kontrol Převýšení 

DH14 - 1. / 2. úsek 1,2 / 1,7 km 10/12 90/120 m 

DH14 - 3. a 4. úsek 1,4 km 8 30 m 

DH16 - 1. / 2. úsek 1,3 / 1,8 km 10/12 95/130 m 

DH16 - 3. a 4. úsek 1,5 km 9 35 m 

 



START  
Hromadný po vlnách: DH16 – 12:00, DH14 - 12:45 
Před vstupem do startovního/předávacího prostoru budou umístěny krabičky CLEAR, CHECK a SIAC 
AIR TEST. První dvě z nich je každý závodník povinen před každým úsekem orazit. 

CÍL 
Pro 1. - 3. úsek bude použita cílová brána - průjezd přes cílovou čáru se bezkontaktně zaznamená do 
čipu. Pro případ selhání bezkontaktního ražení v čipu bude na cílové čáře umístěna záložní cílová 
krabička nastavená do kontaktního režimu. Předávka je po průjezdu cílem. 

4. úsek má samostatný koridor. Cílová krabička se razí kontaktně u cílového rozhodčího až po 
průjezdu cílem. Pro pořadí štafety je rozhodující průjezd nohy přes cílovou čáru.  
 
Uzávěrka cíle ve 13:45. 

PŘEDÁVKA 
Provádí se dotekem ve vymezeném prostoru. Ukázková předávka proběhne v 11:45. 

LIMIT 
60 minut 

ODEVZDÁVÁNÍ MAP 
Závodníci mají povinnost odevzdat svoji mapu v cíli. Mapy budou vydávány po vyhlášení výsledků. 

VÝSLEDKY 
Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru (zpravidla až po dojetí celé kategorie).  
Průběžné i konečné výsledky budou na webu pořádajícího klubu https://mlokml.cz/odm2020/ a 
konečné výsledky též na oficiálních stránkách ODM 2020 
https://odm.olympic.cz/2020/sport/92-lyzarsky-orientacni-beh 

VYHLÁŠENÍ 
Diplomové vyhlášení v 13:45 v centru závodu. Vyhlašuje se 1. – 6. místo. 
Medailové vyhlášení při závěrečném ceremoniálu v Karlových Varech (1. – 3. místo). 

ORGANIZÁTOŘI 
Ředitel: Luděk Bartoš 
Technické zabezpečení: Josef Nádeníček 
Hlavní rozhodčí: Aleš Richtr 
Stavitel tratí: Petr Mareček 

JURY 
Přemek Škoda, Mária Kovaříková, Zdeněk Blabla 

PŘEDPIS 
Závodí se dle platných pravidel pro závody v lyžařském orientačním běhu ČSOS. 

UPOZORNĚNÍ 
Sněhu je málo a je zledovatělý - jezděte opatrně. Lyžařské stopy jsou v některých úsecích úzké. 
Žádáme závodníky, aby k sobě byli navzájem maximálně ohleduplní, vyhýbali se vpravo a 
pomalejší na vyzvání uvolnili stopu rychlejším. 



Dále žádáme všechny přítomné o respektování zákazu vstupu do závodní oblasti (kromě 
závodníků v době jejich závodu). Prosíme, abyste o tomto omezení poučili i rodiče a další 
doprovod závodníků. 

 


