
BOHEMIA ORIENTEERING 2021 
mezinárodní 5denní závody v orientačním běhu 

– Nový Bor - Česká republika – 
 

vícedenní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol 
všech 5 etap zařazeno do systému ranking (koeficient 1,00) 

E2 + E4 krátká trať, ostatní etapy klasická trať, v E5 handicapový start 
 
Pořadatel:      sportovní klub OK Jiskra Nový Bor, z.s. 
ředitel závodu:    Vácha Tomáš R1   
hlavní rozhodčí:      Karvánek Petr R1 (E1,2); Krejčí Jaroslav R1 (E3,4,5) 
stavba tratí:                 E1 Pavlovec Jan E3 Nehasil David E5  Karvánek Petr 
                                           E2 Krejčí Jaroslav         E4 Karvánek Matouš 
 

Termín:    21. - 25. července 2021 
 
Kategorie:   

H: -10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18A,B; -20A,B; 21E,A,B,C; 35-A,B; 40-A,B; 45-A,B; 50-A,B; 55-A,B; 
60-A,B; 65-A,B; 70-; 75-; 80- 

D: -10; -12A,B; -14A,B; -16A,B; -18A,B; -20A,B; 21E,A,B,C; 35-A,B; 40-A,B; 45-A,B; 50-A,B; 55-A,B; 
60-; 65-; 70-; 75-; 80- 

T10 fáborkovaná trať 2,5 - 3 km – pouze děti do 10 let 
T10P fáborkovaná trať 2,5 - 3 km – děti do 10 let s doprovodem rodičů 

T-OPEN fáborkovaná trať 2,5 - 3 km – bez omezení věku 

F3, F5 fit kategorie 2 - 3 km resp. 3,5 - 5 km - středně obtížné tratě s možností přihlásit se na jednotlivé 
etapy i den předem, čas startu si volí sám závodník (i v E5), výsledky etap se nesčítají (hodnotí se 
pouze jednotlivé dny) 

Upozornění: V případě menšího počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo některé podkategorie 
sloučit. Maximální počty českých závodníků v podkategoriích: H21E-40, H21A-70, H21B-70, D21E-30,  
D21A-60, D21B-60. Podle stavu rankingu k 31.5.2021 budou případně nadpočetní závodníci převedeni do  
nižší podkategorie. 
 
Přihlášky: 
Členské kluby ČSOS přihlašují svoje závodníky zásadně přes přihláškový systém ORIS 
(https://oris.orientacnisporty.cz/). Kluby mimo ČSOS přihlašují svoje závodníky rovněž přes ORIS, ale formou 
jednorázové přihlášky.  
Omezení: Správa CHKO Labské pískovce limituje počet závodníků na 1500 osob, proto doporučujeme 
nenechávat přihlášky na poslední chvíli. Upřednostníme přihlášky na všech 5 etap – v případě naplnění limitu 
upřednostníme v každém termínu závodníky přihlášené na všechny etapy. 
Informace:  na tel. 606 733  349 nebo 487 725 449 (Beránek Miroslav), e-mail orienteering@ok-bor.cz, web 
www.ok-bor.cz/bohemia. 
 
Poplatky: dle tabulek níže.  

STARTOVNÉ 
A POPLATKY v Kč 

pro registrované v ČSOS 
/neregistrované v ČSOS 

 přihláška doručená a 
zaplacená do 30.4.2021 

přihláška doručená a 
zaplacená do 30.6.2021 

přihláška doručená a 
zaplacená později 

5dní (etap) 1 den 
(etapa) 

5dní (etap) 1 den 
(etapa) 

5dní (etap) 1 den 
(etapa) 

H16-65, D16-65 1200/1500 300/375 1400/1700 350/425 1600/1900 400/475 
H/D -14, HD70- 1000/1200 250/300 1200/1400 300/350 1400/1600 350/400 
T10, T10P, T-OPEN 1000 250 1000 250 1000 250 
F3 a F5 1000 250 1000 250 1000 250 

pro neregistrované v ČSOS platí částka za lomítkem 

půjčení čipu SI*  250Kč/5 dní (50Kč/1 den); nejedná se o SIAC, v případě nevrácení bude požadována 
náhrada ve výši 800Kč 

*Při závodech bude použit elektronický systém SPORTIDENT - jednotky budou nastaveny do režimu 
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Do přihlášky uveďte číslo svého SI-

čipu nebo zda požadujete jeho zapůjčení (možnost zapůjčení pouze kontaktního čipu). 

 
 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:orienteering@ok-bor.cz
http://www.ok-bor.cz/bohemia


UBYTOVÁNÍ 
 (ceny v Kč) 

Pobyt může začít nejdříve 19.7.2021 v 17.00 hod. a musí skončit nejpozději 26.7.2021 v 9.00 hod.  
(tj. maximální doba pobytu 7 nocí). Ceny jsou za celou dobu pobytu bez ohledu na skutečný počet nocí: 

kemp Nový Bor  31- osoba 6 let a starší značená nepřenosnou zápěstní páskou - cena včetně   
 místa pro stan,  možnost použití kuchyňky, WC, studené sprchy (teplé sprchy   
 –automat placený na místě), volný vstup na koupaliště denně po etapách –  
 kapacita 450 osob (bude naplněno v pořadí došlých přihlášek) 
 Za stan větší než 6 m2 může provozovatel na místě inkasovat příplatek. 

 
 

500/osoba/pobyt 

 32- místo pro karavan nebo obytné auto vč. el. přípojky (osoby platí zvlášť) 700/karavan/pobyt 

 Parkování pro auta 100m vedle areálu, poplatek bude inkasován provozovatelem na místě při příjezdu.  
33- nouzové ubytování s WC a sprchou bez možnosti vaření - na etapy do 22 km 560/osoba/pobyt 

34- internát v Novém Boru – dvoulůžkový pokoj (WC a sprcha společné s 3lůžkovým pokojem) 5000/pokoj/pobyt 
35- internát v Novém Boru – třílůžkový pokoj (WC a sprcha společné s 2lůžkovým pokojem) 7500/pokoj/pobyt 
36- školní ubytovna v Novém Boru - třílůžkový pokoj – WC a sprcha společné vždy pro 2 pokoje 7500/pokoj/pobyt 

POZOR! Kapacita ubytování na lůžkách je omezená, ubytování je nutno objednat a zaplatit co nejdříve (nejpozději zároveň 
se startovným) - bez úhrady předem nelze žádná lůžka rezervovat! 

 
Platby: 

Všechny poplatky uhraďte bezhotovostním převodem na účet č. 2300197975/2010 u FIO Banka Česká Lípa 
(majitel OK Jiskra Nový Bor). Jako variabilní symbol uveďte číslo klubu dle adresáře ČSOS 2021, u neregistro-
vaných registrační zkratku (číslo) klubu z potvrzení přihlášky. 
Storna: Za storno přihlášky doručené do 30.6.2021 bude vráceno 50% ze zaplacených poplatků, za později 
doručené (nejpozději u prezentace) bude vráceno 20% ze zaplacených poplatků. 

Prezentace:  Nový Bor, sportovní hala (50.7538N, 14.5436E) - příjezd značen z příjezdové silnice č. 9   
(centrum)       19.7.2021 pondělí      16.00 – 21.00 hodin 
                      20.7.2021 úterý  10.00 – 21.00 hodin 
 
Trénink: V úterý 20.7.2021 možnost tréninku. Tréninkové mapy budou v prodeji u prezentace. 
 
Mapy:  5 nových map dle ISOM 2017 (1:10 000 a 1:7500; E5m), autoři Jaroslav Lamač, Zdeněk Sokolář, 

Aleš Hejna, Jiří Vištejn 
Závodní prostory: 
E1+E2 22 km, E3-E5 18 km od centra. Velmi členitý skalnatý terén s množstvím pískovcových skal, kamenů a 
dalších detailů, s velkým převýšením, porosty většinou dobře průběžné, středně hustá síť cest. Všech 5 etap 
v jedinečných skalnatých terénech nejvyšší orientační obtížnosti (CHKO Labské pískovce a Lužické hory). 
 
Start: 00 = 9:00 všechny etapy 
 
Doprava z centra na etapy a parkování na etapách: 
K dopravě na etapy bude možno použít pořadatelských autobusů ZDARMA,  parkování osobních aut poblíž cíle 
etap bude rovněž ZDARMA. V přihláškovém systému uveďte předpokládaný počet osob na přepravu 
pořadatelskými autobusy. V případě extrémně deštivého počasí může být vyhlášena pro všechny povinná 
doprava pořadatelskými autobusy. 
 
Vyhlášení vítězů:  
Vítězové E1-E4 denně večer v centru, první 3 v celkovém hodnocení každé kategorie u cíle E5.  
 
Doprovodné sportovní a kulturní akce:   
Doprovodné akce budou zveřejněné na webových stránkách závodů a v pokynech pro účastníky. 
Upozornění: 
Účastníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a v rámci svého zdravotního pojištění - pořadatel zajišťuje pouze 
první pomoc v cíli každé etapy. K provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru, kempu nebo na 
etapách je nutná písemná dohoda s pořadatelem uzavřená předem. 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu 
povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním 
systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské 
fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 
zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě 
závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do 
cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 


