
 
Praktyczne informacje dla zawodników -  

Zawody są organizowane przy wsparciu gminy Jestřabí v Krkonoších 
i Studenec 

 
Organizator: Český svaz orientačních sportů / Czech Orienteering Federation 
Organizator techniczny: Sportovní klub Studenec / Sport Club Studenec 
Daty i forma zawodów: 

● 24.02.2018 (sobota), dystans klasyczny 
● 25.02.2018, (niedziela) sztafety, dystans średni 

Centrum zawodów: Roudnice v Krkonoších (GPS: 50.6774125N, 15.5084819E) 
Rejestracja: 

● 9:00 - 10:00 w sobotę (24.02.2018) w Centrum zawodów, podawanie składów           
sztafet do 16:00 lub przez ORIS do 20:00 

● 8:00 - 8:30 w niedzielę (25.02.2018) w Centrum zawodów, podawanie zmian w            
składach sztafet (w wyjątkowych przypadkach) 

Drożnia (klasyfikacja): 
● Gruba ciągła linia (zielona): trasy przygotowane do stylu klasycznego, szerokość:          

powyżej 3m, 58% wszystkich przygotowanych tras 
● Ciągła linia (zielona): przygotowane trasy o gorszej jakości pokrywy śnieżnej,          

szerokość: 3m, 10% wszystkich przygotowanych tras 
● Przerywana linia (zielona): przejezdna, szerokość: 0,8-1,5m, 32% wszystkich        

przygotowanych tras 
Przekraczanie dróg: 
Trasy przecinają lokalne drogi w kilku miejscach. Zalecana jest ostrożność. Miejsca           
oznaczone symbolem 708: przejście (ISOM 2000), będą dostosowane do przemierzenia bez           
konieczności zdejmowania nart (pokrycie warstwą śniegu, tzw. dywany). 
Drogi poza tymi przejściami nie są pokryte śniegiem (żwir, piasek). 
 

Przejście przygotowane dla narciarzy:         Przejście nieprzygotowane dla narciarzy: 

 



Potwierdzanie punktów: z wykorzystaniem systemu Sportident. Istnieje możliwość        
wypożyczenia karty SI za 40 CZK. W przypadku zgubienia należy zapłacić karę w wysokości              
800 CZK. 
Parking: brak opłat za parkowanie. Prosimy o przybycie do Centrum zawodów z zalecanego             
kierunku Jilemnice - Křížlice - Roudnice oraz postępowanie zgodnie z instrukcjami           
organizatorów. Najpierw zostanie wykorzystany parking przy Biurze zawodów (P1).         
Następnie wykorzystywany będzie parking wzdłuż drogi (P2). Prosimy nie korzystać z drogi            
między miejscowościami: Roudnice, Vítkovice - droga ta jest uczęszczana przede wszystkim           
przez narciarzy zjazdowych (Ski Aldrov). 
Szatnie i przygotowanie nart: we własnych samochodach i w Centrum zawodów. W            
Centrum zawodów nie będzie zapewniony dostęp do gniazdka elektrycznego. 
Toalety: TOI TOI w Centrum zawodów. 
Trening przed startem w Centrum zawodów: krótka pętla rozgrzewkowa. 
Wyżywienie itp.:: herbata na mecie; stoiska z drobnymi przekąskami na sprzedaż w            
Centrum zawodów; możliwość skorzystania z lokalnej oferty gastronomicznej w         
miejscowościach: Roudnice, Jestřabí, Křížlice, Vítkovice. 
Mapy: Mapy zostaną odebrane zawodnikom na mecie zarówno w sobotę, jak i w niedzielę              
po sztafetach. Mapy będą dostępne do odebrania po zakończeniu rozgrywania dystansu           
klasycznego. 
Zakwaterowanie: Zorganizowane w ZŠ przez MŠ Studenec (GPS: 50,5528217N,         
15.5477069E) - godziny otwarcia w piątek od 18:00 do 20:00. Telefon kontaktowy w tym              
zakresie: +420 603 734 818. W sobotę podczas rozgrywania zawodów budynek zostanie            
zamknięty. Jego otwarcie nastąpi po 17:00. 

 
Protesty: możliwość składania w Centrum zawodów: 400 CZK (kaucja); po zawodach           
pocztą na adres: ZŠ a MŠ Studenec, 51233 Studenec, Republika Czeska. 
Wyniki: wyniki wstępne będą opublikowane w Centrum zawodów; wyniki oficjalne zostaną           
opublikowane na stronie zawodów oraz w ORIS. 
Ceremonia wręczenia nagród (czeska): 



● za dystans klasyczny - w sobotę po zawodach (15:30) 
● za sztafety, dystans średni - w niedzielę po zawodach (mniej więcej o 16:00) 

Polskie zakończenie zawodów (ceremonia wręczenia medali za dystans klasyczny oraz          
średni) odbędzie się w niedzielę po zawodach (mniej więcej o 16:00). 
Sędziowie: Přemek Škoda (VLI), Roman Horyna (SZP), Petr Marecek (UN) 
Organizatorzy zawodów: 

● Kierownik zawodów: Petr Junek st. 
● Sędzia Główny: Martin Vik, R2 
● Budowniczy tras: Petr Junek ml. 

Informacje: strona zawodów: http://skstudenec.cz/index.php/category/oos/lob2018/, kontakt     
do czeskich organizatorów: Petr Junek ml. tel: 606 224 721, Petr Junek st. tel: 603 734 818,                 
kontakt do polskiego Kierownika Zawodów: Karolina Pacek tel: 780 128 119. 
Przepisy:  
Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi czeskimi przepisami w 2018 roku. 

● Zasady narciarskiego biegu na orientację: 
http://www.ski-o.cz/upload/dokumenty/sekce-lob/pravidla-lob-2018.pdf 

● Zasady rozgrywania zawodów: 
http://www.ski-o.cz/upload/dokumenty/sekce-lob/soutezni-rad-lob-2018.pdf  

 
 

24.02.2018 (sobota), dystans klasyczny 
 
Start: od 11:00 (interwałowy) 
Odległości: start i meta w Centrum zawodów 
Mapa: Kobyla, skala 1: 15 000, e=5 m, A4, aktualizacja: luty 2018, autor mapy: Petr Junek 
Ml. 
 

25.02.2018 (niedziela), sztafety 

http://www.ski-o.cz/upload/dokumenty/sekce-lob/pravidla-lob-2018.pdf


Kategorie: D18, D21, H18, H21, H105, H135, H165, H180, D105, D135, D165, D180, D14, 
H14, P 
Start: od 9:30 (masowy) 

● 9:30 – H21, D21 9:35 – D18, D105, D135, D165, P 
● 9:40 – H18, H105, H135, H165, H180 
● 9:45 – D14, H14 

(start masowy dla pozostałych zawodników o 11:30) 
Odległości: start i meta w Centrum zawodów 
Mapa: Aldrov, skala 1: 10 000, e=5 m, A4, aktualizacja: luty 2018, autor mapy: Petr Junek 
Ml. 
 

25.02.2018 (niedziela), dystans średni 
 
Start: od 13:30 (interwałowy) 
Odległości: start - 800m od Centrum zawodów, meta - w Centrum zawodów 
Mapa: Vurmovka, scale 1: 10 000, e=5 m, A4, aktualizacja: luty 2018, autor mapy: Petr               
Junek  
 

 
 


