20. ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY
České Budějovice 15.6 – 22. 6. 2022

ORIENTAČNÍ BĚH
Pořadatel akce:
Organizátor akce:
Ředitel soutěže:

Česká asociace univerzitního sportu
JJihočeská univerzita ve spolupráci se Sportovním klubem policie
České Budějovice, z.s. a TJ OB České Budějovice z.s.
RNDr. Radim Hošek, Ph.D.,
radimho@gmail.com, tel.: 603 228 629

Termín soutěže:

21. - 22. 6. 2022 (úterý - středa)

Místo konání:

úterý: Sportovní areál SK Dobrá Voda u Českých
Budějovic, ul. Požárníků, 373 16 Dobrá Voda u Českých
Budějovic; GPS 48.9667 N, 14.5295 E
středa: Autokemp Křivonoska, Křivonoska 75, 373 41
Hluboká nad Vltavou; GPS 49.0751 N, 14.4092 E

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Přihlášky:

Nutný způsob dvojího přihlášení:
1) Na stránkách ČAH 2022
2) Kromě oficiální přihlášky proveďte také přihlášení
prostřednictvím systému ORIS (reg. číslo sekce OB, číslo čipu).
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7067
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7068

Startující:

Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o
studiu a absolventi z roku 2022

Doprava:

Na náklady vysílající VŠ

Poskytnuté náhrady:

Ubytování na 1 noc, pitný režim, oběd v den soutěže.

Prezence závodníků:

V závodní kanceláři v místě konání jednotlivých závodů, viz
harmonogram akce.

Titul:

Vítězové všech disciplín, které proběhnou s akceptovatelným počtem
soutěžících, získají titul „Akademický mistr ČR v orientačním běhu pro rok
2022“

Ochrana osobních údajů:
Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to
v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu ČAH a v informačním
systém ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude
zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce
budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů
sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, apod. Dále zde mohou
být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na
závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a
doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit
fotografovi.
TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Hlavní rozhodčí:

Radim Hošek (R1)

Stavitelé tratí:

sprint: Filip Hulec (R2); krátká trať: Radek Teringl (R2)

Ředitel akce:

Zdeněk Blabla

Pravidla soutěže: Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu, s výjimkou Protestů
(články 25.1. a 26.), viz níže. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí.
Kategorie a disciplíny: Muži: sprint, krátká trať
Ženy: sprint, krátká trať
směrné časy vítězů: sprint 13 minut; krátká trať 35 minut
Terén:

sprint: vertikálně členitý, převážně vilová zástavba, nepravidelná uliční síť,
volná prostranství a parky, příměstský les
krátká trať: porostově různorodý plochý smíšený smrkovo-dubový les s
hustou sítí komunikací a antropogenními tvary reliéfu (jámy, tůně, rýhy)

Prostor závodu:

Vymezený mapami DVuČB ( https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/dvucb2019 ) a Křivonoska 3 (
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/krivonoska-3-2010 ). Do prostoru
závodu je zakázaný vstup v souladu s článkem 6.5 Pravidel OB. Prostor
závodu bude dále upřesněn v Pokynech.

Mapa:

sprint: podle ISSprOM 2019-2; 1:4 000, e = 2 m; mapovali Filip Hulec,
Martin Málek
krátká trať: podle ISOM 2017-2; 1:10 000, e = 5 m; mapoval Aleš Hejna
mapy budou tištěny na Pretex, stav červen 2022

Protesty:

Do 30 minut po skončení soutěže řediteli soutěže se vkladem 100 Kč. Proti
námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min. od skončení soutěže
organizačnímu výboru ČAH s vkladem 500 Kč.
Protesty podle čl. 25. 2. na adresu „ředitele soutěže”.

Hodnocení soutěže: První 3 v soutěži obdrží medaile a diplomy.

Vyhlášení výsledků: Po ukončení středečního závodu, viz harmonogram.

Vzdálenosti:

nádraží České Budějovice – parkoviště sprint: 5 km
ubytování – parkoviště sprint: 9 km;
ubytování – parkoviště krátká trať: 12 km;
parkoviště – centrum závodu: do 200 m po oba dny;
centrum – cíl: do 500 m;
centrum – start: do 1000 m sprint, do 2000 m krátká trať;

Různé:

- závody jsou nominačními na AMS ve Švýcarsku, kompletní informace
naleznete na webu https://reprezentace.orientacnibeh.cz/dokumenty
- pro dopravu na závod ve sprintu lze využít linky 6 a 10 MHD od nádraží v
ČB;
- pro závod na krátké trati bude organizována společná doprava autobusem
od ubytování a zpět do Českých Budějovic;
- pro závod ve sprintu není dovolena obuv s kovovými hřeby;
- bude využit systém SportIdent v režimu bezdotykového ražení (BEACON
0,5m); jeden čip nemůže být použit v jednom závodě dvakrát, požadavky na
zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce; půjčovné 75,- Kč za závod;
- v rámci závodu nebude organizovaná dětská školka;

Konání soutěže v orientačním běhu umožnily obce Dobrá Voda u Českých Budějovic a Hluboká
nad Vltavou, Lesy České republiky, s.p. (LS Hluboká nad Vltavou a OŘ jižní Čechy), odbor
životního prostředí, zemědělství a lesnictví KÚ Jihočeského kraje, Český svaz orientačních sportů,
Macondo, s.r.o. (provozovatel autocampu Křivonoska), Domov důchodců Dobrá Voda a SK Dobrá
Voda u Českých Budějovic. Děkujeme.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Úterý 21. 6.
13:30 – 14:40

prezentace

15:00

start 00 závodu ve sprintu

17:30

předpokládané uzavření cíle

Středa 22. 6.
8:30 – 9:40

prezentace

10:00

start 00 závodu na krátké trati

12:30

vyhlášení výsledků sprint, krátká trať

13:00

předpokládané uzavření cíle

RNDr. Radim Hošek, Ph.D.

Mgr. Ondřej Vodrážka

ředitel soutěže

předseda komise orientačního běhu ČAUS

