
POKYNY   -   čtěte   pozorně!!!!   

Termín :   12.-13.11.2021   

Místo :  Bedřichov  v  Jizerských  horách,  Penzion  Centrum,  vstupuje  se  zadním  vchodem  ze              
dvora,    h�ps://mapy.cz/s/meganovuja   

  
Popis  závodu :   Dvouetapový  závod  (páteční  noční  limit  150  min.  a  sobotní  denní  8h)  spojující                
lezení  a  orientační  běh.  Běží  se  formou  scorelauf  (volné  pořadí  kontrol  s časovým  limitem  po                
jehož  překročení  bude  tým  penalizován).  Opro�  klasickému  orientačnímu  běhu  je  část             
kontrol  dosažitelná  pouze  pomocí  lezení,  případně  jiných  lezeckých  a  lanových  technik.             
Nebudou  chybět  ani  oblíbené  kontroly  zpestřené  přítomnos�  vodního  živlu  a  další             
záludnos�, které   prověří   odhodlání   a   dův�p   závodníků.   

Parkování:    u   centra   závodu:    h�ps://en.mapy.cz/s/jomosecure   
Přímo  u  budovy  centra  závodu  NELZE  parkovat,  využijte  vyznačená  místa  a  přístupy  od  nich.  Na                 
parkoviš�   Dolfin   (4)   buďte   rozumní,   nechte   volné   místo   pro   autobusovou   zastávku.  

  

  
  

Ubytování:  Veškeré  záležitos�  ohledně  ubytování  řešte  s  námi.  Požadavky  na  ubytování  např.              
rozmístění  do  pokojů  pište  mailem  do  čtvrtka,  pokusíme  se  vyjít  vstříc  (většina  pokojů  je  3,                 
4,  5,  6  místných).   Nutné  přezůvky ,  výhodou  vlastní  půllitr.  Pro  neubytované  je  zde  možnost                
převléci   se   v   prvním   i   druhém   patře   na   prostorné   chodbě.   

!!Důležité:   Jídla  v  sobotu  jsou  pouze  pro  ty,  kteří  si  je  zapla�li  -  při  prezentaci  dostanete  stravenky.                   
Výdej  jídel  bude  po  závodě  v  časovém  okně  cca  16  -  20h.  Na  baru  k  dispozici  pouze  drobné  pochu�ny                     
(utopenec,  nakládaný  hermelín,  chléb  se  škvarky...).  Doporučené  vybavení  na  pozávodní  večírek:             
vlastní   půllitr   a   hudební   nástroje.   

https://mapy.cz/s/meganovuja
https://en.mapy.cz/s/jomosecure


Pátek:  
Prezentace   A :   pro   ubytované   (16-20   hod   pouze   v   centru   závodu)    -    h�ps://en.mapy.cz/s/jekepovene .     

  
Na  start  závodu  (a  zpět)  bude  zajištěna  doprava  shu�lem  -  odjezd  cca  každých  deset  minut  od                  
chaty  Centrum.  Je  nutné  se  ubytovat  před  odjezdem  na  start.  Shu�le  doporučujeme  využít  i                
závodníkům,  kteří  jsou  ubytovaní  jinde  v  Bedřichově  -  nemusí  tak  použít  své  auto,  tedy  šetří                 
pohonné   hmoty   a   místa   pro   parkování   v   Rudolfově.   

  
Prezentace   B :   pro   neubytované   přímo   na   startu   noční   čás�   -    h�ps://en.mapy.cz/s/labasejopa ,   
parkování   zde    h�ps://en.mapy.cz/s/lemojugoju   

  

  
  

Nevjíždějte   do   ulice   U   Vleku!!!   

Startovní  okno :   18:00  až  20:00,  každou  minutu  vyběhne  jeden  tým  bez  rezervace              
startovního   času,   takže   tak,   jak   budete   přicházet.     

  
Doporučené   vybavení:    čelovka,   reflexní   prvky,   buzola,   mapník   

  
Časový  limit   150  minut,  při  překročení  limitu  minus  jedna  kontrola  za  každé  započaté  2                
minuty   přes   limit.   

  
Zákaz  používání  telefonu,  internetu,  navigace,  vlastních  map  k navigaci  a  usnadnění            
postupu   a   plnění   úkolů.   

V  místě  startu  (cíle)  bude  možné  se  občerstvit,  k  dispozici  pivo,  polévka,  jídlo.  Je  zde  ale  omezená                   
kapacita  (45  míst),  primárně  určená  ke  konzumaci  (domluvené  jsou  spaghe�  bolognese  a  vývar  ze                
slepice).  Nezapomeňte  tedy  na  hotovost:-).  Možnost  převléci  se  a  odložit  věci  pouze  ve  venkovním                
hlídaném   přístřešku.     

https://en.mapy.cz/s/jekepovene
https://en.mapy.cz/s/labasejopa
https://en.mapy.cz/s/lemojugoju


Sobota:     

Start:   v   centru   závodu   

Startovní  okno :   7:30  -  9:30,  každou  minutu  vyběhne  jeden  tým  bez  rezervace  startovního               
času,   takže   tak   jak   budete   přicházet.     

Mapy :    Kombinace   mapy   pro   orientační   běh,   turis�cké   mapy   a   ještě   uvidíme:-)   
Ze   startu   povinný   postup   cca   200   metrů   po   značené   tra�   (fáborky)   

  
Doporučené  vybavení:  lezečky,  2x  sedák,  20-30m  lano,  jis�cí  a  slaňovací  pomůcky,  pomůcky              
na  prusíkování  po  lanech  a  po  kmenech,  buzola,  psací  potřeby  (propiska  a  fixa),  mapník,                
Sví�cí  čelovka  a  reflexní  prvky  na  oděvu  (probíhá  lovecká  sezóna  a  těžba),  2x  smyce  (min.                
120cm)   a   2x   karabina   

Popisy   kontrol:    L-   lezecká,   (L)   -   lezecká   lehká   

Časový   limit:    sobotní   etapy   je   8   hodin   (480   minut),   při   překročení   limitu   minus   jedna   kontrola   za   
každé   započaté   dvě   minuty   přes   limit.   

  

Pro   obě   etapy   /noční   i   denní   pla�   následující   pravidla:   

1. Zákaz  používání  telefonu,  internetu,  navigace,  vlastních  map  k navigaci  a  usnadnění            
postupu   a   plnění   úkolů.   Boty   s   kovovými   hřeby   jsou   také   zakázány.   

2. Zakazuje   se :     
a. vstupovat   do   zakázaných   prostorů   (fialové   šrafování   v mapě)   
b. na   soukromé   pozemky   bez   souhlasu   majitele   
c. vstupovat   do   oplocených   míst   
d. znečišťovat   les   odpadky   
e. rozdělávat   oheň,   rušit   klid   a   �cho   
f. nocovat   v mysliveckých   zařízeních   
g. ničit   skály   a   lesní   porosty   
h. přibližovat  se  k místu  provádění  těžby  stromů  nebo  jiné  mechanizované           

činnos�  na  méně  než  50  m  a  k místu  nakládání  dřeva  na  automobily  na  méně                
než   20   m.   

  
Systém  hodnocení:  Kontroly  mají  všechny  stejnou  hodnotu.  Celkové  pořadí  určuje  počet             
dosažených  kontrol  v  obou  částech  závodu,  při  shodě  počtu  kontrol  rozhoduje  celkový  čas               
obou   etap.   

  



Vyhlášení  výsledků :  předpokládáme  v  sobotu  mezi  20  a  21h,  v  případě  suchého  počasí               
proběhne  vyhlášení  venku  na  hřiš�  v  zázemí  u  chaty  Centrum.  První  3  týmy  v  každé  kategorii                  
obdrží   věcné   ceny   od   našich   partnerů.     
    
Covid   pravidla :   Dle   aktuálních   vládních   nařízení.   

  
Pozor!!  Prosím  berte  na  vědomí,  že  přihlášením  do  závodu  OBPH  2021  souhlasíte  se               
startem  na  vlastní  nebezpečí  a  že  organizátor  není  odpovědný  za  jakoukoliv  újmu  na               
zdraví,   poškození   vybavení   či   majetku.     
Zhodnoťte  vždy  svoje  možnos�.  Může  se  stát,  že  některé  kontroly  nebudou  dostupné  pro               
každého,   obzvláště   za   deš�vého   počasí.     

  
V   krajní   nouzi   volejte   pořadatelům,   mějte   na   pamě�,   že   závod   pořádáme   ve   třech.   
Lenka:   +420   607   558   638   /   Honza:   +420   777   876   765   /   Libor:   +420   777   663   227   

  
Některé  informace  se  mohou  drobně  měnit,  sledujte  proto  web   www.obph.cz  nebo  FB              
h�ps://www.facebook.com/OrientacniBehPrazskychHorolezcu   

  
  

Honza   Štykar,   Lenka   Nováková   a   Libor   Kříž   
organizátoři   závodu   
obph@email.cz   

  

http://www.obph.cz/
https://www.facebook.com/OrientacniBehPrazskychHorolezcu

