
ROZPIS

4. závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti – jaro
4. závod žebříčku Středočeské oblasti – jaro

4. závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti - jaro
 Závod celostátního Rankingu

Veřejný závod
 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Pražský krajský svaz ČSOS

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

VŠTJ Ekonom Praha (EKP)

DATUM

7. 4. 2019 (neděle)

CENTRUM ZÁVODU

Areál kempu Bisport Týnec nad Sázavou GPS 49.8315697N, 14.5950556E

TYP ZÁVODU

Krátká trať, intervalový start.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB 
ČSOS a PKS ČSOS pro odpovídající typ trati.

KATEGORIE

A. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75

Ve všech soutěžních kategoriích, vč. DH10F platí zákaz doprovodu.

Kategorie HD21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31.12.2018) na podkategorie: 
H21L 90 startujících, D21L 90 startujících 
H21K ostatní, D21K ostatní 
Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním v 
Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet. 
V případě nízkého počtu přihlášených mohou být podkategorie K a L sloučeny. 

Předpokládané časy vítězů dle platných pravidel OB a soutěžního řádu PSOS.

B. TRÉNINKOVÉ KATEGORIE

TF – délka cca 2 km, fáborky, možné stínování (nikoli aktivní doprovod)

T – délka cca 3,5 km, náročná

H80 – nesoutěžní kategorie, není počítána do Veteránského žebříčku

https://mapy.cz/s/3q6Eo


C. TRATĚ PRO VEŘEJNOST

Z1 – délka 1,5 – 2 km, bez fáborků, jednotlivci i skupiny, úroveň DH10, velmi lehká

Z2 – délka 3 km, bez fáborků, jednotlivci i skupiny, úroveň DH12, lehká

V kategoriích „Z“ lze startovat jednotlivě i v libovolně velkých skupinách. Na mapě bude
vytištěn  mapový  klíč,  slovní  popisy  kontrol  a  závodní  průkaz  pro  oražení  kontrol
jehličkovými  kleštěmi.  Úplným  začátečníkům  na  startu  vysvětlíme  vše  potřebné  pro
úspěšné  zvládnutí  trati.  Kategoriím  „Z“ nebude  měřen  čas  a  nebudou  tedy  ani
vyvěšovány výsledky, správnost ražení si závodníci budou moci ověřit na shromaždišti,
kde bude vyvěšeno vzorové ražení. Pro děti budou v cíli připraveny sladké odměny.

PŘIHLÁŠKY

1. termín   za základní startovné do 31. 3. 2019 do 23:59 přes přihláškový systém 
ORIS (oris.orientacnisporty.cz), výjimečně je možné zaslat přihlášku emailem na 
ekonompraha.ob@gmail.com. Kategorie Z1 a Z2 se přihlašují pouze na výše uvedený 
e-mail a nejsou tedy evidovány v systému ORIS. Přihláška e-mailem je přijata ve 
chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a 
příjmení závodníka, případně reg. číslo a číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení 
SI čipu) a kategorii.

2. termín   za zvýšené startovné do 3. 4. 2019 do 23:59

Přihlášky po termínu pouze e-mailem a dle možností pořadatele. 
Dohlášky  na  místě  jsou  možné  jen  dle  technických  možností  pořadatele  za  zvýšené
startovné.
Do  kategorií  DH10F,  TF,  T,  Z1,  Z2  se  bude  možné  přihlásit  i  na  místě  za  základní
startovné. 

VKLADY

do 31. 3. 2019 do 3. 4. 2019 
DH10F, TF 80 Kč 80 Kč
DH10-14, DH65-75 80 Kč 120 Kč
DH16-60, T 120 Kč 200 Kč
Z1, Z2 100 Kč 100 Kč

Půjčovné SI čipu 40,- Kč/den (za ztrátu SI účtujeme 800,- Kč), požadavek na 
zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Od závodníků bez 
registrace v ČSOS bude vybírána záloha 700 Kč.

Veškeré platby zasílejte na účet EKP 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní 
symbol uveďte 19XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Změna v rámci kategorie a klubu bude umožněna za 20 Kč. Ostatní změny budou 
považovány za dohlášku.

PARKOVÁNÍ

Parkování do 1,5 km dle pokynů pořadatelů na určených parkovacích plochách. Parkování
autobusů  je  možné  v prostoru  centrálního  parkoviště  města  Týnec  nad  Sázavou  u
městského  úřadu  u  řeky  Sázavy,  cca  700  m  od  shromaždiště.  Řiďte  se  pokyny
pořadatelské  služby  ve  spolupráci  s místní  městskou  policií.  Důrazně  varujeme  před
parkováním  mimo  plochy  zajišťované  pořadatelem.  V samotném  městě  Týnci  nad
Sázavou je hustý provoz místních i rekreantů okolních chatových osad.

PREZENTACE

neděle 7. 4. 2019 v centru závodu 09:00 – 10:15 hodin
kategorie Z1 a Z2 do 11:30

mailto:ekonompraha.ob@gmail.com
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3789


START
00 = 11:00 hodin, intervalový

Závodníci  kategorií  TF,  T,  Z1  a  Z2  mohou  startovat  ze  samostatného  koridoru  v
libovolném startovním  čase  během časového  intervalu  upřesněného  v  pokynech  pro
účastníky závodu.

VZDÁLENOSTI

centrum – start do 1 500 m
centrum – cíl do 1 500 m
centrum – parkoviště do 1 500 m

MAPA

Holý vrch, 1:10 000, E = 5 m, mapový klíč ISOM 2017, stav březen 2019.
Hlavní kartograf Radim Ondráček. Rozměr A4, laserový tisk. 

TERÉN 

Jehličnatý a smíšený průběžný les, strmý svah s erozními rýhami a skalkami, vrcholová 
partie s porostovými detaily, malá hustota cest, nadmořská výška 260 - 380.

OMEZENÍ BĚŽECKÉHO OBLEČENÍ A OBUVI

Bez omezení.

POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ 

Elektronický – SportIdent, ražení pouze kontaktní (na startu bude umístěna krabička 
SIAC off pro deaktivaci bezkontaktních SIAC čipů). Možnost zapůjčení čipu u pořadatele.
Tratě Z1 a Z2 razí kleštěmi na kartičky vytištěné na mapě.

PROTESTY 

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze
zaslat po ukončení závodu na adresu: milapidi123@gmail.com.

PŘEDPIS

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů
k soutěžím sekce OB v roce 2019. 

OBČERSTVENÍ

V centru závodu budou stánky s občerstvením. 

ŠKOLKA 

Bude zajištěna v centru závodu.

UPOZORNĚNÍ 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele 
závodu.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v platném formátu ČSOS v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním 
systému ORIS.

FOTOGRAFOVÁNÍ
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to 
explicitně fotografovi.



FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu Veronika Ondráčková
Hlavní rozhodčí Milan Pidrman (R3)
Stavitel tratí Vladislav Kalous (R3)

INFORMACE 

Kontakt na ředitele závodu: ekonompraha.ob@gmail.com

ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4962
FB: https://www.facebook.com/events/2538460746182083

https://www.facebook.com/events/2538460746182083/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4962

