
R O Z P I S 

závodu oblastního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti na krátké trati 

závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00) a veřejného závodu 

POŘÁDAJÍCÍ 
ORGÁN 

  
Středočeský krajský svaz orientačních sportů ČSOS 

POŘÁDAJÍCÍ 
SUBJEKT 

  
OK Dobříš, z. s. 

DATUM   Sobota 22. 9. 2018 

MÍSTO KONÁNÍ   Nový Knín 

SHROMAŽDIŠTĚ   Areál Oplocenka, Nový Knín, ul. Žižkova (GPS 49.7847433N, 14.2954361E) 

TYP ZÁVODU   Závod oblastního žebříčku v OB na krátké trati, intervalový  start 

KATEGORIE 

  

Soutěžní: 
D10, D12, D14, D16, D18, D21K, D21L, D35, D45, D55, D65, D75  
H10, H12, H14, H16, H18, H21K, H21L, H35, H45, H55, H65, H75 
liniová trať pro děti bez doprovodu D10L a H10L  
Tréninkové (s volným časem startu a měřením času SI): 
HDR – liniová trať pro děti s doprovodem  
T4 (orientačně náročnější trať s délkou cca 4 km)  
Pro úplné začátečníky a příchozí (bez oficiálního měření času a s ražením 
kontrol do papírové průkazky): 
P3 (jednoduchá trať pro začátečníky, možno absolvovat i ve skupině)  
Kategorie SOBSA: N1, N2, ZA, ZB, MA, MB 
Nasazování závodníků do kategorií D21 a H21 se řídí Soutěžním řádem 
Rankingu. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez 
omezení. Držitelé licencí E, A, R (HD18 – 20) mohou startovat v kategorii L i 
nad uvedený počet. 

MAPA 
  

Bor, 1 : 10 000, E 5 m, stav VII/2018, autoři P. Uher a P. Dudík, klíč ISOM 
2017. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

TERÉN 
  

Zvlněný terén s mnoha terénními i porostovými detaily, v západní části 
prostoru množství remízků a luk. Středně hustá síť cest, místy zarostlý 
sezónním podrostem. 

RAŽENÍ 

  

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. 
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od 
pořadatele za poplatek 40 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované 
závodníky je 700 Kč. Pro kategorie příchozích bude ražení pouze 
kleštičkami do papírové průkazky, bez měření času. 

PREZENTACE   v centru závodu v době 9:00 – 10:00 hod.  

START   00 = 10:30 

VZDÁLENOSTI 
  

parkoviště-centrum: do 200 m 
centrum-start: do 1500 m 
cíl-centrum: do 200 m 



PŘIHLÁŠKY 

  

Do neděle 16. 9. 2018 23:59:59 on-line prostřednictvím systému ORIS 
http://oris.orientacnisporty.cz/,   výjimečně na adresu: 
okdobris@seznam.cz. Pozdější přihlášky dle možností pořadatele za 
zvýšený vklad. Kategorie HDR, HD10L, P3 je možné přihlásit i na prezentaci 
v den závodu (dle počtu volných map). 
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášku 
emailem pošlete v povinném formátu ČSOS, tj. uveďte jméno, registrační 
číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na 
zapůjčení.  

TRATĚ PRO 
PŘÍCHOZÍ 

 

Pro úplné začátečníky a příchozí zájemce o vyzkoušení orientačního běhu 
bude připravena speciální trať P - s minimální orientační náročností, bez 
měření času, s potvrzením průchodu kontrol pouze do papírové průkazky. 
Do této kategorie se bude možné přihlásit i na místě. Délka tratě P3 bude 
cca 3 km, měřeno vzdušně. 

VKLADY 

  

Kategorie do 16. 9.   po termínu 

HDR, HD10L, P3, N1, N2 60 Kč   60 Kč 

HD10 – 14, HD65 – 75  60 Kč   90 Kč 

Ostatní 100 Kč   150 Kč 

Vklady zaplaťte na účet OK Dobříš č. 2600168236/2010 u Fio banky, a.s., 
(uveďte var. symbol „71XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS, do 
popisu platby uveďte název oddílu).  

PROTESTY 
  

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně 
po závodě na adresu: Martina Bochenková, Sluneční 1247, 252 10 Mníšek 
pod Brdy 

PŘEDPIS 
 

Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a 
Prováděcích předpisů PSOS a SSOS.  

OBČERSTVENÍ  V cíli. Na shromaždišti základní nabídka jídel i nápojů. 

ŠKOLKA 
 

Během závodu bude v centru zajištěno hlídání dětí (po nezbytně nutnou 
dobu). 

PARKOVÁNÍ 
 

Na vyhrazených pozemcích v okolí centra závodu. Neparkujte prosím mimo 
určená místa. Doporučujeme využít veřejnou dopravu (bus). 

UPOZORNĚNÍ 
 

Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Prosíme závodníky o udržování 
pořádku v centru závodu a dodržování lesního zákona. 

INFORMACE   Kamil Arnošt, okdobris@seznam.cz 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU   

Ředitel závodu: Kamil Arnošt, R3 

Hlavní rozhodčí: Martina Bochenková, R1 

Stavitel tratí: Pavel Janda 
 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Pražské / Středočeské oblasti. 

V Dobříši dne 26. 2. 2018 


