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1/ Úvod

UNIKÁTNÍ TERÉNY
Vydejte se na dovolenou do nejhezčích oblastí 
Česka. Pískovcové skály na jedné straně, na 
druhé horský masiv Jizerských hor. To vše 
doplněné krásnými terény Doks a jedním sprin-
tem.

SPOJENÍ S WOC 2021
Týden plný orientačního běhu. Ráno si 
zazávodíte sami, odpoledne zafandíte těm 
nejlepším na světě. Návaznost na WOC 2021 je 
naprosto zásadní a vy stihnete obojí. Navíc si 
zaběháte ve většině terénů, které budou 
použité i pro světové závodníky.

SKVĚLÁ LOKALITA
Doksy jsou jedny z nejznámějších prázdni-
nových destinaci. Své si najde úplně každý. 
Relax u Máchova jezera, večerní diskotéka pro 
mladé, krásná krajina pro procházky do okolí, 
řada možností stravování…

VÝLETY
Máchovo jezero a hrad Bezděz zná téměř 
každý. Ale tato oblast nabízí mnohem víc. 
Budete mít už dost orientačního běhu? Pak 
můžete vyrazit na hrad Kokořín, podívat se na 
zříceninu Zvířetice, osvěžíte se v jabloneckém 
“moři”, navštívíte Hruboskalské skalní město 
nebo si zajedete na zmrzlinu do Stráže pod 
Ralskem.

SPECIÁLNÍ SLEVY
Pro účastníky připravujeme speciální nabídku 
některých obchodů, výhodnější vstupy do řady 
památek a mnoho dalšího. 

TRATĚ PRO CELOU RODINU I NOVÁČKY 
Svoji trať si vybere zcela každý. Od úplného 
začátečníka po celé rodiny a pochopitelně mys-
líme i na ty nejzkušenější z nás.

UDRŽITELNÁ TOUR
Udržitelný WOC znamená i udržitelnou Tour. 
Minimalizujte odpad, využívejte znovupoužitel-
né nádobí, jezděte na etapy pořadatelskými 
autobusy. Jako organizátoři vám budeme 
k dispozici. 

MODERNÍ ZÁVODY
Nechte hotovost doma a můžete se spolehnout 
na svůj mobil nebo platební kartu. Na všech 
místech bude možné platit bezhotovostně. 
Výsledky i startovky se jako první dozvíte 
v mobilní aplikaci, která také napoví, kam se 
vydat po vašem závodě na výlet nebo kde se 
občerstvit.

OLYMPIJSKÁ TOUR VESNIČKA
Areál Poslova Mlýna v Doksech a okolí bude 
patřit jen orientačním běžcům! Vše na jednom 
místě – ubytování, doprovodný program 
i stravování. 
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PĚT ZE ŠESTI
Do celkového hodnocení se započítává 
5 nejlepších výsledků. Nemáte rádi sprint? 
Chcete jet místo etapy na výlet? Nebo v jedné 
etapě neorazíte správně všechny kontroly? 
Nevadí. Jedna etapa se vám škrtá, proto 
můžete být v klidu, když zrovna nebudete mít 
svůj den, a přesto můžete celkové pořadí klidně 
vyhrát.

PRVOTŘÍDNÍ TRATĚ
Tratě z pera velezkušených stavitelů napříč 
kluby Ještědské oblasti. Tratě vznikají rok 
a vytěží to nejlepší z terénů.

SPOLEČNÁ VYHLÁŠENÍ
Až vyhrajete etapu nebo celkové hodnocení 
WOC Tour, tleskat vám bude i mistr světa. 
Ceremoniály WOC Tour budou současně 
i medailovým vyhlášením pro WOC

UBYTOVÁNÍ 
Ubytování si můžete rezervovat kdekoliv. Ale 
v unikátní Olympijské Tour vesničce budete 
pouze jednou za život. Preferujete stan, spaní 
v chatkách, v budově nebo v obytném vozu? Nic 
z toho není problém a každý si najde své. 
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PRG letiště

Praha

RAKOUSKO

NĚMECKO

POLSKO

SLOVENSKO

ČESKÁ REPUBLIKA

Smržovka

Terezín
Heřmánky Doksy

*vzdálenosti jsou měřeny od WOC Tour kempu

2/ Základní informace

Den Datum WOC Tour - Program   WOC Tour - Lokalita*               WOC - Program  WOC - Lokalita*

Datum 

sobota 3. července -  sobota 10. července 2021

Centrum závodů 

Doksy, Poslův Mlýn 
GPS: 50.5565492N, 14.6672097E

Program

SOBOTA

NEDĚLE

PONDĚLÍ

ÚTERÝ

STŘEDA

ČTVRTEK

PÁTEK

SOBOTA

3. ČERVENCE

4. ČERVENCE

5. ČERVENCE

6. ČERVENCE

7. ČERVENCE

8. ČERVENCE

9. ČERVENCE

10. ČERVENCE

příjezd, trénink

E1 – zkrácená klasika 

E2 – klasická trať 

E3 – krátká trať

E4 – sprint

E5 – klasická trať 

E6 – krátká trať 

odjezd 

Doksy - WOC Tour kemp (0 km)

Dokesko (0-5 km)

Dokesko (0-5 km)

Smržovka (80 km)

Terezín (50 km)

Heřmánky (21 km)

Heřmánky (21 km)

sprint Q
sprint F
sprintové štafety, 
zahajovací ceremoniál
volný den 

middle Q
middle F
volný den

relay

long

odjezd 

Terezín (50 km)

Doksy - zámek (2 km)

Smržovka (80 km)

Heřmánky (21 km)

Heřmánky (21 km)



52/ Základní informace

Kategorie

D10, D10L, D12A, D12B, D14A, D14B, D16A, 
D16B, D18A, D18B, D20, D21E, D21A, D21B, 
D21C, D35A, D35B, D40A, D40B, D45A, D45B, 
D50A, D50B, D55A, D55B, D60A, D60B, D65, 
D70, D75

H10, H10L, H12A, H12B, H14A, H14B, H16A, 
H16B, H18A, H18B, H20, H21E, H21A, H21B, 
H21C, H35A, H35B, H40A, H40B, H45A, H45B, 
H50A, H50B, H55A, H55B, H60A, H60B, H65A, 
H65B, H70, H75, H80

OPEN-SHORT, OPEN-LONG, FAMILY

Kategorie “D” jsou pro ženy, “H” pro muže. 
V kategoriích D/H21 jsou následující kvóty 
pro rozdělení:
       D21E - 70, D21A - 80, D21B - 80,   
       D21C - bez omezení
       H21E - 70, H21A - 80, H21B - 80,   
       H21C - bez omezení
       V případě vysokého počtu  závodníků si                
       pořadatel vyhrazuje právo kategorie  
       rozdělit nebo sloučit 

OPEN-SHORT, OPEN-LONG - vhodné pro 
veřejnost, nevyhlašují se celkové výsledky. 
Startuje se libovolně při příchodu 
na start (časové rozmezí bude vymezeno 
v Pokynech).

Klasifikace 

WOC TOUR 2021 jsou šestietapové závody. 
Celkové výsledky se počítají jako součet pořadí 
z pěti nejlepších výsledků (nižší součet 
znamená lepší výsledek). Příklad výpočtu - 
1,3,5,8,3,4 - součet pěti nejlepších pořadí je 16 - 
v případě rovnosti pak rozhoduje více lepších 
umístění. 

Přihlášky

Přihlášky včetně doplňkových služeb budou 
probíhat přes systém IS ORIS: https:// 
oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6067

SOBOTA
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PONDĚLÍ
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PÁTEK

SOBOTA

3. ČERVENCE
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E2 – klasická trať 

E3 – krátká trať

E4 – sprint

E5 – klasická trať 

E6 – krátká trať 

odjezd 

Doksy - WOC Tour kemp (0 km)

Dokesko (0-5 km)

Dokesko (0-5 km)

Smržovka (80 km)

Terezín (50 km)

Heřmánky (21 km)
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sprint Q
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FAMILY - pro rodiče s dětmi (české HDR). 
Startuje se libovolně po příchodu na start 
(časové rozmezí bude vymezeno 
v Bulletinu 2). V této kategorii se nebudou 
vyhlašovat celkové výsledky, ale během 
závěrečného ceremoniálu budou oceněni 
všichni účastníci.

začátek přihlašování 15. září 2020 20:00
- limit 1500 závodníků
další limit závodníků bude uvolněn
12. listopadu 2020



62/ Základní informace

Vklady

DH16 - DH55
do 15. 12. 2020 1990 CZK 
do 31.03.2021 2290 CZK 
do 15.06.2021 2590 CZK
OSTATNÍ KATEGORIE
do 15. 12. 2020 1490 CZK 
do 31.03.2021 1790 CZK 
do 15.06.2021 2090 CZK
(Vklady musí být uhrazené do 10 dnů od 
přihlášky.)

Startovné obsahuje

volný vstup do všech arén WOC Tour i WOC 
2021
parkování zdarma ve všech arénách 
i v centru závodu
startovní číslo
tréninková mapa
unikátní dárek po absolvování všech etap
jedinečné slevy u některých prodejců 
a výhodnější vstup do řady památek

do 30. 4. 2021 vracíme 100 % startovného 
(po odečtení bankovních poplatků)
od 1. 5. 2021 do 15. 6. 2021 vracíme 50 % 
startovného
později odhlášeným startovné nevracíme

Speciální nabídka

Společně s mediálním partnerem WOC 2021, 
časopisem Svět běhu, jsme připravili speciální 
nabídku pro všechny účastníky: roční 
předplatné časopisu (4 čísla) za cenu 99,- Kč. 
Objednávku předplatného proveďte 
v systému ORIS a úhradu 
zasílejte společně 
s vkladem.

Storno



72/ Základní informace

Platby

Všechny poplatky uhraďte bezhotovostním 
převodem na účet č. 55552021/0600 
(MONETA Money Bank a. s.). Jako variabilní 
symbol uveďte číslo 21xxxx, kde xxxx je číslo 
klubu dle adresáře ČSOS. I zahraniční 
závodníci platí startovné a další poplatky v 
CZK.

Informace pro zahraniční závodníky

Banka:   
MONETA Money Bank, a. s., Vyskočilova 
1442/1b, 140 28 Praha 4 - Michle, Česká 
republika
Číslo účtu:  
55552021 / 0600
IBAN:   
CZ4806000000000055552021
BIC (SWIFT):  
AGBACZPP
Majitel účtu:   
Český svaz orientačních sportů, Zátopkova 
100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov
VS:  
Variabilní symbol uveďte ve formátu: 21xxxx, 
kde xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS

Veškeré bankovní poplatky musí být uhrazeny 
odesílatelem.



3/ Ubytování a doprava

Ubytování 

WOC TOUR KEMP
Nabízíme a doporučujeme ubytování přímo 
v centru WOC Tour. Pobyt může začít nejdříve 
3. 7. 2021 ve 14:00 hod. a musí skončit
nejpozději 10. 7. 2021 v 10:00 hod. (tj. ma- 
ximální doba pobytu 7 nocí). Ceny jsou za
celou dobu pobytu bez ohledu na skutečný
počet nocí:

stan 700 Kč/osoba/pobyt 
chatky 1400 Kč/osoba/pobyt
budova  2100 Kč/osoba/pobyt
apartmán 2800 Kč/osoba/pobyt
obytné vozy 700 Kč/osoba/pobyt 

(bez připojení elektřiny, vody)

Objednávky ubytování v  IS ORIS ve stejných 
termínech jako přihlášky, platby za ubytování 
spolu s vklady. Informace na e-mailu 
camping.accommodation@woc2021.cz.  
Účastníci si budou moci objednat i stravování 
v centru WOC Tour. 

DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
Další možnosti ubytování jsou uvedeny na 
stránkách WOC (https://woc2021.cz/accom-
modation/). Doporučujeme rezervovat do 
konce roku 2020, jedná se o turisticky 
navštěvovanou destinaci.

Doprava

DOPRAVA DO CENTRA ZÁVODŮ DOKSY

DOPRAVA WOC KEMP - ARÉNY ZÁVODŮ
(parkování zdarma v blízkosti všech arén 
a kempu)

Nejlepší navigace po ČR: Mapy.cz (offline 
autonavigace, turistické trasy a zajímavosti, 
restaurace, ...)
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Vlastní doprava (auto, autobus*)
Zapůjčení automobilů (Praha - letiště) 
Připravujeme speciální nabídku pro všechny 
účastníky, bude zveřejněna v průběhu 
podzimu
Alternativní formy cestování: IDOS (vlaky 
a autobusy), Blabla car (spolujízda)

Pořadateli zajišťovaná autobusová doprava:
nutno objednat předem jako doplňkovou 
službu v ORISu do termínu přihlášek.
Částka je stanovena na 200 Kč / os. / 6 etap
Vlastní doprava 
(auto, autobus*, cyklodoprava)
*příjezd autobusem napište předem na
arena@woc2021.cz

https://woc2021.cz/accommodation/
https://idos.idnes.cz/en/vlakyautobusymhdvse/spojeni/?changeShield=true
https://www.blablacar.cz/
https://mapy.cz/
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4/ Informace k závodům

Mapy

E1-E3, E5, E6 - pro kategorie do DH14 včetně 
a od DH50 včetně a výše - 1 : 7 500, ekv. 5 m, 
mapový klíč ISOM 2017-2
- pro ostatní kategorie - 1 : 10 000, ekv. 5 m, 
mapový klíč ISOM 2017-2
E4 - 1 : 4 000, ekv. 2 m, mapový klíč ISSprOM 
2019

Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny.

Terén

E1, E2, E5, E6 - Kopcovitý pískovcový terén ty- 
pický pro oblast Kokořínska a Doks. Různě 
hluboká údolí lemovaná pískovcovými skalami 
a kameny, někdy i ve více patrech. Rychlé 
porostově rozmanité plošší pasáže a náhorní 
plošiny i prudké stráně s kameny a skalkami. 
Středně hustá síť cest a komunikací.
E3 - Typický Jizerskohorský terén. Velmi kop- 
covitý a fyzicky náročný do nadmořské výšky 
až 800 metrů. Prudké svahy, místy porostově 
rozmanité (zpravidla smíšený les, místy bukové 
stráně a mladé bukové nálety), těžká podložka 
– borůvčí, kameny, náletové dřeviny, bažinky. 
Místy kamenitý až skalnatý – žulové skalní 
bloky a kameny. Středně hustá síť cest.
E4 - Sprint. Členitá městská zástavba, areály 
škol, parky, schody, terasy. Absolutní převýšení 
35 m.

Systém ražení

Elektronické ražení systému SportIdent (všech-
ny typy do SI11 včetně SIAC). Elektronické, 
jednotky SportIdent budou nastaveny do 
režimu bezdotykového ražení BEACON 
(umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). Za- 
půjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. Možno 
zapůjčení SI čipů (nikoliv SIAC) od pořadatele 
za 50 Kč/den (neregistrovaným za zálohu), za 
případnou ztrátu se účtuje 1000 Kč.

Doprovodný program

Další doprovodný program bude postupně 
zveřejňován na https://tour.woc2021.cz/

Upozornění

Všichni závodníci se účastní na vlastní riziko 
a se svým vlastním zdravotním pojištěním. 
Základní zdravotní služba bude k dispozici 
v cíli každé etapy.

Dětská školka

V každé aréně bude možné využít hlídání 
vašich ratolestí v dětské školce. Bude zpoplat-
něno částkou 50 Kč/den. 

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 zpravodaj- 
ské 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 závod-
níků (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.
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FUN park ve všech arénách WOC 2021
Vyhlášení výsledků společně s ceremoniály 
WOC 2021
Noční městský OB - 5. 7. 2021



5/ Pořadatel a kontaktní informace

Pořadatelský subjekt

Český svaz orientačních sportů
Zátopkova 100/2, 169 00 Praha 6 - Břevnov
IČO: 00548677

ve spolupráci s OK Doksy, OK Chrastava, LOK-o 
Liberec,  Slavia Liberec Orienteering, OOB TJ 
Tatran Jablonec a OOB TJ Turnov

Hlavní organizátoři

Ředitel závodu: Miroslav Kalina

Hlavní rozhodčí: E1 Vít Koštejn R3
   E2 Martin Baier R1
   E3 Jaroslav Polák R1
   E4 Gabriel Szenczi R3
   E5 Stanislav Bradáč R2
   E6 Martin Posselt R1

Stavitel tratí:  E1 Daniel Novák R3
   E2 Pavel Žemlík R3
   E3 Katka Kašková R1
   E4 Petr Kruliš R2
   E5 Vojtěch Peterka R2
   E6 Dušan Novotný R1

Kontaktní informace

Miroslav Kalina 
tour@woc2021.cz, tel. 602 305 007

web 
https://tour.woc2021.cz/
sociální média
       @woc2021
       @woc2021czech
       WOC 2021

11

https://www.facebook.com/woc2021/
https://www.instagram.com/woc2021czech/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC76NjxVRSSZsYJxJ9AGcDFg


těšíme se na vás v roce 2021.

5.5/ Payments




