
 

POKYNY K NOMINAČNÍM ZÁVODŮM NA JMS 2022 - PORTUGALSKO 

9. 6. 2022 dráhový test 

10. 6. 2022 sprint 

11. 6. 2022 klasická trať  

12. 6. 2022 krátká trať 

 

OBECNÉ INFORMACE: 

 

Centrum závodů: Penzion Samota nad Ploučnicí, 50.6473769N, 14.6310033E viz mapka 

 

Ubytování: pro objednané od pátku do neděle v penzionu Samota nad Ploučnicí. Rozpis pokojů viz 

samostatný dokument.  

 

Strava: pro objednané bude zajištěna polopenze (snídaně+večeře) od pátku večer do neděle ráno.  

 

Příjezd na ubytování: v pátek po sprintu. 

 

Odjezd z ubytování: v neděli bude upřesněno.  

 

Losování startovek: na páteční sprint ve čtvrtek po dráhovém testu, na víkendové závody v pátek večer. 

Přítomnost všech není nutná. 

 

Platby: startovné 0,- Kč, ubytování se snídaní 500,- Kč/os./noc, večeře (polévka + hlavní jídlo) 200,- 

Kč/porce. Možno platit na fakturu přes oddíly nebo v hotovosti po sobotním závodě/převodem po akci.  

 

Modelový trénink: nebude. Bude k dispozici warm-up mapka před závodem ve sprintu, na klasické a krátké 

trati.   

 



Závodní informace: ve čtvrtek hned po dráhovém testu, v pátek a v sobotu hned po večeři v centru závodů. 

 

Večerka: 23:00 hod.  

 

Časy jídel: 

pátek večeře 19:00 hod.  

sobota snídaně 7:30-8:30 hod.  

sobota večeře 19:00 hod.  

neděle snídaně 7:30-8:30 hod.  

 

Dopravní situace v Srní u České Lípy: z důvodu opravy mostu není v obci průjezdná silnice č. III/26833. Na 

místě je pouze lávka pro pěší. Více zde: https://mapy.cz/s/dopakobefe .  

 

ČTVRTEK 9. 6. 2022 – DRÁHOVÝ TEST 3 KM 

 

Sraz: 17:50 hod. na stadionu Olympu Praha 

Start 3 km juniorky + ženy: v 18:30 hod. 

Start 3 km junioři: v 18:45 hod.  

Start 3 km muži: v 19:00 hod.  

 

K dispozici WC.  

 

PÁTEK 10. 6. 2022 – SPRINT 

Shromaždiště a parkoviště: 50.5307094N, 14.1342336E, možnost odložení věcí a tréninkové mapky. 

 

Příjezd a příchod na parkoviště: možný pouze ze směrů uvedených na mapce. Platí zákaz vstupu do této části 

města: https://mapy.cz/s/boneregaju 

 

 

https://mapy.cz/s/dopakobefe
https://mapy.cz/s/gosumagofu
https://mapy.cz/s/defalupadu
https://mapy.cz/s/defalupadu
https://mapy.cz/s/boneregaju


 

Mapa: Litoměřice 1:4 000, ekv. 2,5 m, ISSprOM 2019-2 (stav 05/2022), vodovzdorně upravena. Mapotočka 

pro obě kategorie – poslední kontrola na straně 1, je startem na straně 2.  

Dle ISSprOMu nelze překonávat mimojiné tyto mapové značky: 

411 – nepřekonatelná vegetace 

520 – oblast se zákazem vstupu 

709 – nepřístupná oblast 

708 – nepřekonatelná hranice 

714 – dočasná stavba nebo uzavřená oblast 

 

Mezinárodní specifikace ISSprOM 2019-2 – český překlad 

 

Terén: historické centrum města. Provoz v prostoru závodu nebude omezen! 

 

Systém ražení: SportIdent Air.  

 

Popisy kontrol: K odběru v 1. startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky. 

 

GPS: Všichni závodníci poběží s GPS. Jednotky a vesty budou k odběru před vstupem do startovního 

koridoru. Nechte si dostatek času.  

 

Warm-up mapka: v měřítku 1:4 000 k odběru na shromaždišti. Jedná se o prostor bezprostředně sousedící se 

shromaždištěm. Mapka je přístupná kdykoliv, ostatní prostor je prostorem závodním a mimo samotný závod 

do něj platí zákaz vstupu i pro trenéry a ostatní doprovod. 

 

Start: 00 v 11.00 hod., startovní interval 1 minuta. Vzdálenost shromaždiště - prestart neurčeno. Cesta na 

prestart bude vyznačena na tréninkové mapce.  

 

Povinné úseky: start – začátek orientace po oranžových fáborcích. Poslední kontrola – cíl není značeno (na 

dohled). 

 

Cíl: není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doprovod a trenéři do cíle nemohou. Doběhnuvší 

závodníci musí počkat v prostoru cíle do startu posledního závodníka. V cíli bude oznámeno, kdy se můžou 

závodníci vrátit na shromaždiště. Vzdálenost cíl – shromaždiště neurčeno. 

 

Občerstvení: v cíli, balená voda.  

 

Parametry tratí: D20 – 1,4 km (ideálně 2,75 km), H20 – 1,8 km (ideálně 3,25 km). Předpokládaný čas vítězů 

obou kategorií cca 13–15 minut. 

 

Na shromaždišti je zakázáno používat přípravné (staré) mapy v jakékoliv podobě (papír, elektronická 

kopie v mobilu apod.) a mobilní telefony či jiná podobná elektronická zařízení.  

 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené 

účastníky závodů. 

 

Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme atletickou obuv, v případě deště krosovou. Zákaz běhu v botách 

s hřeby! 

Doprava z Litoměřic na ubytování nebude hromadně organizována. Je možnost využít volná místa v autech 

trenérů. 

 

 

 

https://metodika.orientacnisporty.cz/upload/2019/11/issprom2019cz.pdf
https://omapwiki.orienteering.sport/symbols/411-uncrossable-vegetation/
https://omapwiki.orienteering.sport/symbols/520-area-that-shall-not-be-entered-2/
https://omapwiki.orienteering.sport/symbols/709-out-of-bounds-area-3/
https://omapwiki.orienteering.sport/symbols/708-out-of-bounds-boundary-2/
https://omapwiki.orienteering.sport/symbols/714-temporary-construction-or-closed-area/
https://metodika.orientacnisporty.cz/upload/2022/03/issprom2019-2i22cz.pdf


SOBOTA 11. 6. - KLASICKÁ TRAŤ 

Parkoviště: u vlakového nádraží v Srní u České Lípy nebo v dalších přilehlých ulicích. Doprava z centra 

závodů na parkoviště bude organizována.  

 

Mapa: Lískovec 1:15 000, ekv. 5 m. (stav r. 2016, revize 05-06/2022), vodovzdorně upravena. Mapotočka 

pro kategorii H20 – poslední kontrola na straně 1, je startem na straně 2. 

 

Terén: 300 m n.m., borovicový les, snížená viditelnost a průběžnost v hustnících, kopcovitý profil, 

vrstevnicově členitý s množstvím kamenů a srázů (některé vznikly lidskou činností), v některých částech 

borůvčí, hustá síť komunikací, některé cesty pískové.  

 

Systém ražení: SportIdent Air.  

 

Popisy kontrol: K odběru v 1. startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky. 

 

GPS: Všichni závodníci poběží s GPS. Jednotky budou k odběru před vstupem do startovního koridoru. 

Nechte si dostatek času. Vesty si ponecháte z předchozího závodu.  

 

Warm-up mapka: v měřítku 1:15 000 k odběru u startu. Jedná se o prostor bezprostředně sousedící se 

závodním prostorem. Mapka je přístupná kdykoliv před startem, ostatní prostor je prostorem závodním a 

mimo samotný závod do něj platí zákaz vstupu i pro trenéry a ostatní doprovod. 

 

Start: 00 v 11.00 hod., startovní interval 4 minuty. Vzdálenost parkoviště – prestart 2 km.Všichni závodníci 

zůstávají v prostoru prestartu do svého času startu. Na prestart je možné si vzít všechny věci. Doprovod a 

trenéři mohou na prestart. Na prestartu bude stan. WC v přírodě (zahrabte po sobě). 

 

Povinné úseky: start – začátek orientace po oranžových fáborcích. Poslední kontrola – cíl bude značeno 

červenobílou páskou. 

 

Cíl: není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doprovod a trenéři do cíle mohou, ale nemohou z něj 

jít zpět na prestart. Doběhnuvší závodníci musí počkat v prostoru cíle do startu posledního závodníka. V cíli 

bude oznámeno, kdy se můžou závodníci vrátit na shromaždiště. 

 

Občerstvení: na trati iontový nápoj a voda, v cíli balená voda. Doporučujeme si vzít s sebou na trať tablety a 

gel. 

 

Parametry tratí: D20 – 8,1 km/235 m převýšení, H20 – 12 km/310 m převýšení. Předpokládaný čas vítězky 

D20 cca 59 minut, předpokládaný čas vítěze H20 cca 72 minut. 
 

Pozn.: případné změny vyhrazeny. 

 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené 

účastníky závodů. 

 

Na prestartu je zakázáno používat přípravné (staré) mapy v jakékoliv podobě (papír, elektronická 

kopie v mobilu apod.) a mobilní telefony či jiná podobná elektronická zařízení. 

  

NEDĚLE 12. 6. - KRÁTKÁ TRAŤ 

Parkoviště: u vlakového nádraží v Srní u České Lípy nebo v dalších přilehlých ulicích. Doprava z centra 

závodů na parkoviště bude organizována.  

 

Mapa: Lískoveček 1:10 000, ekv. 5 m. (stav r. 2016, revize 05-06/2022), vodovzdorně upravena.  

 

Terén: 300 m n.m., borovicový les, snížená viditelnost a průběžnost v hustnících, kopcovitý profil, 

vrstevnicově členitý s množstvím kamenů a srázů (některé vznikly lidskou činností), v některých částech 

https://mapy.cz/s/matupuzado
https://mapy.cz/s/matupuzado


borůvčí, hustá síť komunikací, některé cesty pískové.  

 

Systém ražení: SportIdent Air.  

 

Popisy kontrol: K odběru v 1. startovním koridoru a na mapě. Na startu bude k dispozici izolepa a nůžky. 

 

GPS: Všichni závodníci poběží s GPS. Jednotky budou k odběru před vstupem do startovního koridoru. 

Nechte si dostatek času. Vesty si ponecháte z předchozího závodu a po závodě odevzdáte v cíli.  

 

Warm-up mapka: v měřítku 1:10 000 k odběru u startu. Jedná se o prostor bezprostředně sousedící se 

závodním prostorem. Mapka je přístupná kdykoliv před startem, ostatní prostor je prostorem závodním a 

mimo samotný závod do něj platí zákaz vstupu i pro trenéry a ostatní doprovod. 

 

Start: 00 v 10.00 hod., startovní interval 2 minuty. Vzdálenost parkoviště – prestart 1,8 km. Všichni 

závodníci zůstávají v prostoru prestartu do svého času startu. Na prestart je možné si vzít všechny věci. 

Doprovod a trenéři mohou na prestart. Na prestartu bude stan. WC v přírodě (zahrabte po sobě). 

 

Povinné úseky: start – začátek orientace po oranžových fáborcích. Poslední kontrola – cíl bude značeno 

červenobílou páskou. 

 

Cíl: není pro závodníky před startem závodu přístupný. Doprovod a trenéři do cíle mohou, ale nemohou z něj 

jít zpět na prestart. Doběhnuvší závodníci musí počkat v prostoru cíle do startu posledního závodníka. V cíli 

bude oznámeno, kdy se můžou závodníci vrátit na shromaždiště. 

 

Občerstvení: v cíli, balená voda.  

 

Parametry tratí: D20 – 3,6 km/120 m převýšení, H20 – 4,2 km/150 m převýšení. Předpokládaný čas vítězů 

obou kategorií cca 25–28 minut. 
 

Pozn.: případné změny vyhrazeny. 

 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody způsobené 

účastníky závodů. 

 

Na prestartu je zakázáno používat přípravné (staré) mapy v jakékoliv podobě (papír, elektronická 

kopie v mobilu apod.) a mobilní telefony či jiná podobná elektronická zařízení. 
 

HODNĚ ŠTĚSTÍ!!! 

Těší se na vás Košík, Iva, Šimon, Martin, Mára, Sosák a Boris! 

 

 

 

          6. 6. 2022  Košík 

          pavel.kosarek@seznam.cz 
          601 188 797 

mailto:pavel.kosarek@seznam.cz

