WORLD
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CZECH REPUBLIC
28. - 31. Oct. 2021

15.4983044E

BULLETIN 4

INVITATION - WELCOME
Dear orienteering and biathlon friends, welcome to the 2021 edition of World
biathlon orienteering championships. We are glad to invite you to Liberec Region
in the north of the Czech Republic. The event center is situated in our town
Jilemnice, where both of our clubs are based and we believe that you will ﬁnd
a pleasant and homely atmosphere during your stay.

Vážení přátelé orientačním běhu a biatlonu, vítejte u příležitosti konání Mistrovství
světa v orientačním biatlonu v roce 2021. Jsme rádi, že vás můžeme pozvat
na sever České republiky do Libereckého kraje. Centrum závodu se nachází v naší
Jilemnici, kde jsou oba naše kluby doma a věříme, že u nás najdete příjemnou
a domácí atmosféru.

David Hlaváč
OK Jilemnice

Jan Sucharda
KB Jilemnice

1 / PROGRAM
Wednesday 27 October 2021 | středa 27. října 2021
15.00 - 18.00 WBOC ofﬁce is open | závodní kancelář

Thursday 28 October 2021 | čtvrtek 28. října 2021
07.30 - 08.30
09.00 - 16.00
10.00 - 16.00
10.00 - 16.00

Friday 29 October 2021 | pátek 29. října 2021
07.30 - 08.30
09.00 - 16.00
08.30 - 10.30
10.30
11.00 - 15.00
15.00
17.00
18.00 - 19.00

Breakfast at Scolarest | snídaně ve Scolarestu
WBOC ofﬁce is open | závodní kancelář
Weapon control and adjustment shooting | kontrola zbraní a nástřel
Brieﬁng | Informace
Competition SPRINT discipline | závod ve SPRINTU
Flower award ceremony | květinové vyhlášení
Team oﬁcials meeting (City hall) | porada (radnice)
Dinner at Scolarest | večeře ve Scolarestu

Breakfast at Scolarest | snídaně ve Scolarestu
WBOC ofﬁce is open | závodní kancelář
Shooting training | střelecký trénink
Model event (location orienteering and orienteering) |
orientační trénink
17.00
Team ofﬁcials meeting (City hall) | porada (radnice)
Saturday 30 October 2021 | sobota 30. října 2021
18.00 - 19.00 Opening ceremony (Masaryk square) | slavnostní
07.30 - 08.30 Breakfast at Scolarest | snídaně ve Scolarestu
zahájení (Masarykovo náměstí)
09.00 - 16.00 WBOC ofﬁce is open | závodní kancelář
19.00 - 20.00 Dinner at Scolarest | večeře ve Scolarestu
08.30 - 09.30 Weapon control and adjustment shooting | kontrola zbraní a nástřel
09.30
Brieﬁng | Informace
10.00 - 16.00 Competition CLASSIC discipline | závod v KLASICE
17.00
Team oﬁcials meeting (City hall) | porada (radnice)
18.30
Banquet, Award ceremony for classic and sprint (Event center) |
banket, vyhlášení vítězů
30 October 2021
sunrise 07.46 / sunset 17.40
Sunday 31 October 2021 | neděle 31. října 2021
07.30 - 08.30
09.00 - 15.00
08.30 - 09.30
09.30
10.00 - 14.00
14.30
15.00

Breakfast at Scolarest | snídaně ve Scolarestu
WBOC ofﬁce is open | závodní kancelář
Weapon control and adjustment shooting | kontrola zbraní a nástřel
Brieﬁng | Informace
Competition RELAY discipline | závod ve ŠTAFETÁCH
Award ceremony | vyhlášení vítězů
Closing ceremony | závěr šampionátu

2 / EVENT CENTER

3 / ACCOMMODATION, FOOD

JILEMNICE - Hraběnka sport center
Jilemnice - Všesportovní areál Hraběnka

Since Jilemnice is a small town, we hope you all ﬁnd acommodation in place. For
more information regarding acommodation please see next page or contact WBOC

GPS: 50.6053003N, 15.5005922E
The reconstructed Hraběnka sport center offers
all year activities for the general public and organized
athletes. Part of the area is a biathlon shooting range
with 20 ﬁring lines and facilities for athletes.The whole
area with racing tracks and hiking trails is designed for
less experienced or beginner cross-country skiers,
runners and other fans of active lifestyle in summer and
winter, but also for athletes at all levels of performance.
The area is freely accessible to the public. It also offers
the possibility of booking parts or the entire area for
training and competitions. | Zrekonstruovaný všesportovní
areál Hraběnka nabízí celoročně aktivity pro širokou veřejnost i
organizované sportovce. Součástí areálu je biatlonová střelnice
s 20ti střeleckými stavy a zázemím pro sportovce. Celý areál se
závodními tratěmi i turistickými trasami je určen pro méně
zkušené nebo začínající běžkaře, běžce a další příznivce
aktivního životního stylu v létě i v zimě, ale i pro sportovce na
všech úrovních výkonnosti. Areál je volně přístupný veřejnosti,
stejně tak nabízí možnost rezervace částí či celého areálu pro
tréninky, soustředění i závody.

Ofﬁce at wboc2021@ok-jilemnice.cz
Přesto, že je Jilemnice malé město, věříme že se podaří nalézt pro všechny ubytování v místě.
Podbrobnější informace naleznete na další stránce nebo neváhejte kontaktovat závodní
kancelář: wboc2021@ok-jilemnice.cz

• there is no need for car transport during the championships (races, ceremony,
meetings,… will be in town) | není nutné se dopravovat během závodu auty, vše je v
místě ve městě

• for training the transport can be arranged by the WBOC offﬁce | dopravu
na trénink Vám zajistí závodní kancelář

Breakfast will be available in a school canteen (serviced by Scolarest) or in your
place of acommodation. Lunch will be available in the event center after a previous
order. Dinner is possible in town restaurants. Banquet with music will be held in
the Event Center. | Snídaně bude připravena v jídelně Scolarestu nebo v rámci ubytování. Po
objednání bude možné připravit oběd v centru závodu. Večeře je možná v některé z
jilemnických restaurací. Banket s hudbou bude v centru závodu.

Pricing / ceny
Breakfast in Scolarest | Snídaně ve Scolarestu
Lunch at Event center | Oběd v centru
Banquet | Banket

125 CZK
200 - 300 CZK
500 CZK

The meals and the banquet are to be ordered via the entry form or in Event
Ofﬁce | Jídlo a vstup na banket objednejte s přihláškou nebo v závodní kanceláři.

C - Hotel Vyhlídka

C

A - Home Gymnazium
team Denmark
B - Home Intersport

A - Home Gymnazium

A

team Germany and Czech
B

C - Hotel Vyhlídka
team Sweden

Scolarest

S

B - Home Intersport

E

E - Hotel Pošta

MS

D - Hotel Alexander
D

team Finland

MS - Masaryk square
D - Hotel Alexander

WO
RC

WBOC Oﬃce
other recommended options (ask directly or ask WBOC ofﬁce)
Hotel Pošta
hotel and restaurant, rooms with 2 beds and 4-6 beds suite
with own bathroom. Breakfast included. Capacity 16 beds

SR

Shooting range
Event center

F - Pension JILM
F

hotel a restaurace s pokoji o 2 lůžcích a 4-6 lůžkovém apartmánu s
vlastní koupelnou. Snídaně v hotelu. Kapacita 16 lůžek.
https://www.bottacaffe.cz/ubytovani/

E - Hotel Pošta

Pension Jilm
guesthouse with 2,3 and 5 beds in room with own bathroom. Breakfast
included. Capacity 14 beds | pension s pokoji s vlastní koupelnou o 2, 3
a 5 lůžcích. Snídaně v pensionu, kapacita 14 lůžek.
https://www.jilm.info/ubytovani-v-jilemnici

C - Hotel Vyhlídka
team Sweden

A - Home Gymnazium

11 min.

16 min.
B - Home Intersport
team Denmark

10 min.
Scolarest
7 min.

Hotel Pošta

5 min.
WBOC Oﬃce
4 min.

7 min.

D - Hotel Alexander
team Finland

min. by walk
Shooting range - center

4 / LOCATION
RACE AREA and SCHOOTING RANGE
Jilemnice - Hraběnka sport center
Jilemnice - Všesportovní areál Hraběnka
GPS: 50.6053003N, 15.5005922E

Venue - Event center | místo a centrum závodu
WBOC 2021 is going to take place in Liberec Region with an event
and competitions centre in Jilemnice. | Mistrovství světa v orientačním biatlonu
2021 proběhne na severu Čech v Libereckém kraji s centrem závodu
v Jilemnici.

TRAINING AREA
Horní Branná
Modelevent will be held near Horní Branná 6 km
from Event center in Jilemnice | trénink bude připraven
v Horní Branné, 6 km od centra závodu

GPS: 50.6020133N, 15.5613747E

WBOC oﬃce
závodní kancelář
training area
trénink

shooting range
střelnice

embarged area
závodní prostor

5 / COMPETITION DISCIPLINES

SPRINT

Categories | kategorie
According to article 1.6 of the IBOF rules from 2017, the organizers combine
some classes for only a few entered | Podle článku 1.6 pravidel IBOF z roku
2017 organizátor sloučil některé kategorie.

W20, W21, W35-40, W45-50, W55-60
M20, M21, M35-40, M45, M50, M55, M60 - M70
Competitions order | pořadí disciplín

Orienteering – Prone shooting – Orienteering – Standing shooting – Finish
orientační běh - střelba vleže - orientační běh - střelba vstoje - cíl

Course details | parametry tratí
Classes | kategorie Lenght | délka (km)

Free orienteering | orientační běh
Controls | počet kontrol

W21
M21

3,1
3,4

18
20

W20
W35 - W40
W45 - W50
W55 - W60
M20
M35 - M40
M45
M50
M55
M60 - M70

2,5
2,5
2,4
2,2
2,8
2,8
2,5
2,5
2,4
2,2

16
16
14
13
18
18
15
15
14
13

Map | mapa
Map scale | měřítko
Contours | ekvidistance
Map tabloid | formát mapy
Mappers | autoři
Course setters | stavba tratí

Lenght from Car parks to the Event center | vzdálenost od parkoviště do centra
Lenght from Event center to the start | vzdálenost z centra na start

700 m
600 m

Sprintová Hraběnka
1 : 4 000
ISSprOM 2019
5m
A4 (297x210)
Vít Ježek, Matěj Hrouda
Kristýna Kolínová, Jan Kolín

5 / COMPETITION DISCIPLINES

CLASSIC

Categories | kategorie
According to article 1.6 of the IBOF rules from 2017, the organizers combine
some classes for only a few entered | Podle článku 1.6 pravidel IBOF z roku
2017 organizátor sloučil některé kategorie.

W20, W21, W35-40, W45-50, W55-60
M20, M21, M35-40, M45, M50, M55, M60 - M70
Competitions order | pořadí disciplín

Location – Orienteering – Prone shooting – Orienteering – Standing shooting – Finish
lokace - orientační běh - střelba vleže - orientační běh - střelba vstoje - cíl

Course details | parametry tratí
Classes | kategorie Lenght | délka (km)

Controls | počet kontrol

W21
M21

9,3
10,7

18
22

W20
W35 - W40
W45 - W50
W55 - W60
M20
M35 - M40
M45
M50
M55
M60 - M70

8,5
8,5
6,7
6,4
8,5
9,3
8,5
8,5
6,7
6,7

16
16
15
15
16
18
16
16
15
15

Location orienteering | lokace
Map | mapa
Map scale | měřítko
Contours | ekvidistance
Map tabloid | formát mapy
Mappers | autoři
Course setters | stavba tratí

Na Rybníce
1 : 10 000
ISOM2017-2
5m
A5 (148x210)
Stanislav Kynčl, Vít Ježek
Stanislav Kynčl, Matěj Hrouda

Free orienteering | orientační běh
Map | mapa
Hraběnka
Map scale | měřítko
1 : 10 000
ISOM2017-2
Contours | ekvidistance
5m
Map tabloid | formát mapy
A3 (420x297)
Mappers | autoři
Matěj Hrouda, Stanislav Kynčl, Vít Ježek
Course setters | stavba tratí
Matěj Hrouda, David Hlaváč

Lenght from Car parks to the Event center (blue/white strips) | vzdálenost od parkoviště do centra 700 m
Lenght from Event center to the start | vzdálenost z centra na start 1 500 m

5 / COMPETITION DISCIPLINES

RELAY

Categories | kategorie
According to article 1.6 of the IBOF rules from 2017, the organizers combine
some classes for only a few entered | Podle článku 1.6 pravidel IBOF z roku
2017 organizátor sloučil některé kategorie.

W21, W70, W95, MIX
M21, M70, M95, M120
Competitions order | pořadí disciplín

Orienteering – Prone shooting – Orienteering – Standing shooting – Changeover / Finish
orientační běh - střelba vleže - orientační běh - střelba vstoje - předávka/ cíl
All teams consist of two participants except M21-teams which consists of three | týmy kategorie M21 jsou po třech, všechny ostatní po dvou.
Master-teams: Total age (based on year of birth) of team participants, all participants must be born in 1986 or earlier | veteránské štafety: podle součtu věku dle
roku narození, všichni musí být ročník minimálně 1986.
Mix-teams: two participants, no restriction of age, sex or nationality | mixy: dva běžci, bez omezení věku, pohlaví nebo národnosti.

Course details | parametry tratí
Classes | kategorie Lenght | délka (km)

Controls | počet kontrol

W21
M21

3,6
4,7

19
24

W70
W95
M70
M95
M120
MIX

3,3
2,4
3,6
3,3
2,4
3,6

18
12
19
18
12
19

Free orienteering | orientační běh
Map | mapa
Hraběnka
Map scale | měřítko
1 : 10 000
ISOM2017-2
Contours | ekvidistance
5m
Map tabloid | formát mapy
A4 (297x210)
Mappers | autoři
Matěj Hrouda, Vít Ježek
Course setter | stavba tratí
Aleš Malý

Lenght from Car parks to the Event center (blue/white strips) | vzdálenost od parkoviště do centra 700 m
Lenght from Event center to the start | vzdálenost z centra na start 50 m

6 / COMPETITION RULES
All competitions are held according to IBOF International rules forem
2017. | Závodí se podle platných pravidel Mezinárodní federace orientačního
biatlonu IBOF z roku 2017

7 / TARGET SYSTEM
Self-marking target system Kurvinen, mechanical targets
20 shooting lines, Prone 45 mm – Standing 115 mm
Mechanické terče Kurvinen
20 střeleckých stavů Průměr terče – v leže 45 mm – v stoje 115 mm

8 / WEAPONS & AMMUNITION
.22 long riﬂe (calibre 5.6 mm) only. Every participant brings their own
weapon and ammunition. All participants have to pass the weapon
inspection every day of the competition. Details regarding the regulations
of the import and export of riﬂes and ammunition will be published in
Bulletin 3 | Pouze malorážné pušky ráže 5.6 mm (.22 LR). Zbraně a munice musí
mít všichni závodníci vlastní. Před každým závodem bude prováděna kontrola zbraní.

9 / PUNCHING SYSTEM
SPORTident classic punching system will be used. | Bude použit systém
SPORTident v režimu kontaktního ražení.

10 / ENTRY
Sprint and Classic

12 / VISA
625 CZK / participant and race

sprint a klasika

Relay

1250 CZK / team
1874 CZK / team M21

štafety

Payments to OK Jilemnice bank account or at Event Oﬁice |
Platby na bankovní účet klubu OK Jilemnice nebo v závodní kanceláři
Account number:
IBAN:
BIC/SWIFT:

2101926071 / 2010
CZ4320100000002101926071
FIOBCZPPXXX

Use notice: wboc2021 and club/country you pay for | do poznámky
uveďte: wboc2021 a klub, za který platíte

According to the current regulations citizens of some countries must
obtain a visa in order to enter the Czech Republic. Please note that
conditions of entry to the Czech Republic can change and all
participants are advised to keep up to date with the current situation.
More information on:
https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html

13 / INSURANCE
Competitors participate at their own risk. Insurance against accidents
on health or equipment is the responsibility of themselves, according
to national regulations. | Soutěžící se účastní na vlastní riziko. Pojištění proti
úrazu nebo poškození věci je odpovědností každého jednoho.

11 / TRANSPORT
We are ready to help you with any type of transport – from the
airport, bus or train station to Jilemnice. This also applies to
transport to the training area or in other speciﬁc cases. Feel
free to get in touch with our ofﬁce | Jsme připraveni Vám pomoci
s dopravou z letiště, od autobusů či vlaků do Jilemnice, s dopravou
na trénink nebo v dalších individuálních případech. Stačí kontaktovat
závodní kancelář.

14 / EPIDEMIOLOGIGAL MEASURES
We are monitoring the Covid situation and the restrictions regarding
international travels and we are ready to provide you with maximum
support in cooperation with the Regional hygiene station in Liberec
and hospital in Jilemnice. Please see annex COVID. | Sledujeme situaci
ve vývoji šíření Covidu a omezení při cestování do a ze zahraničí a jsme
připraveni vám poskytnout maximální spolupráci s podporou Krajské hygienické
stanice v Liberci a nemocnice v Jilemnici.

15 / ORGANISERS
OK JILEMNICE
Klub orientačních sportů Jilemnice
Masarykovo náměstí 12
514 01 Jilemnice
Czech Republic

KB JILEMNICE
Klub biatlonu Jilemnice
Jilemnice 1174
514 01 Jilemnice
Czech Republic

E-mail: wboc2021@ok-jilemnice.cz
Web: http://wboc2021.ok-jilemnice.cz
Event director | ředitel závodu
Event Secretary | sekretář závodu
Chief of schooting | vedoucí střelnice
IT manager | zpracování výsledků
Marketing & Media | reklama a tisk

PARTNERS

David Hlaváč
Matěj Hrouda
Jan Sucharda
Jakub Janata
Ladislav Stránský

+420 603 838 594
+420 605 007 488
+420 777 279 389
+420 731 712 494
+420 603 330 168

david@hlavacovi.com
wboc2021@ok-jilemnice.cz
adrachus@gmail.com
jakubjanata@gmail.com
info@ladislav-stransky.cz

