
ROZPIS
9. závodu Jarního žebříčku Středočeské oblasti jednotlivců (DH10-DH20)

9. závodu Manufaktura Pražského žebříčku – jaro (DH10-DH18)
9. závodu Jarní soutěže družstev žactva a dorostu Středočeské oblasti (DH10-DH18)

9. závodu Veteránského žebříčku Pražské oblasti - jaro (DH35L, DH45L, DH55-DH75)
Závodu celostátního Rankingu s koeficientem 1,00 (DH20, DH21)

Závodu celostátního Veteránského rankingu (DH35-DH75)
Veřejného a náborového závodu (DH10F, Z1, Z2, TF, T1, T2)

Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: Sportovní klub Los Mělník, z.s.

Datum: neděle 9. června 2019

Typ závodu: krátká trať

Centrum:       Malé Kyšice, bývalé koupaliště v Poteplí (50.0669042N, 14.0750125E)

Soutěžní kategorie: D10F, H10F - po fáborkách s možností zkracování
D10, D12, D14, D16, D18, D21K, D21L, D35, D45, D55, D65, D75
H10, H12, H14, H16, H18, H21K, H21L, H35, H45, H55, H65, H75
Ve všech závodních kategoriích (včetně DH10F) platí zákaz doprovodu.

Předpokládané časy vítězů dle platných pravidel OB, soutěžního řádu PSOS

V podkategoriích D21L a H21L je počet startujících omezen na 90. V případě
překročení tohoto počtu, jsou nadpočetní závodníci umístěni do podkategorie
K (2/3 délky L) na základě Rankingu. Držitelé licence E, R a A (DH18-20),
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.

Tréninkové TF –  vyznačená   fáborky,   cca  2 km,  je   dovoleno   „stínování“  (neaktivní
kategorie: doprovod další osoby pro případ, že by se závodník dostal do problémů).

T1 – středně náročná (červená barva), cca 3km 
T2 – náročná (černá barva), cca 5km
Běží  se  s  SI  čipy,  tréninkové  kategorie  budou  uvedeny  ve  výsledcích.
Podrobný popis obtížnosti tratí je k dispozici v dokumentu Tabulka obtížností
pro oblastní závody na stránkách Pražského svazu OB.

Náborové kategorie: Z1 – velmi lehká (zelená barva), cca 2 km
Z2 – lehká (modrá barva), cca 3 km
Náborové tratě jsou určeny pro jednotlivce i skupiny, jsou bez fáborků a čas
si účastníci měří sami. Ve výsledcích budou náborové kategorie vynechány a
vzorové ražení bude k dispozici pro samostatnou kontrolu na shromaždišti.
Podrobný popis obtížnosti tratí je k dispozici v dokumentu Tabulka obtížností
pro oblastní závody na stránkách Pražského svazu OB.

Přihlášky: Závodní  a  tréninkové  kategorie  do  pondělí  3.6.2019  23:59:59,  poté  za
zvýšené startovné až do středy  5.6.2019 20:00:00.  Po termínu přihlášek a
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https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=14.0756933&y=50.0669694&z=16&ut=Shroma%C5%BEd%C3%AD%C5%A1t%C4%9B&uc=9gB6oxXqpW&ud=50%C2%B04'0.854%22N%2C%2014%C2%B04'30.045%22E


u prezentace je přihlášení možné jen do kategorií TF, T1 a T2 podle možností
pořadatele.  Registrovaní  závodníci  ČSOS  se  hlásí  výhradně  pomocí
elektronického systému ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4968.
Neregistrovaní  závodníci  použijí  jednorázovou  přihlášku
https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=4968.

Náborové  kategorie  Z1  a  Z2  mají  přihlášky  pouze  na  místě  na  zvláštní
prezentaci  kdykoliv  až  do  12:00.  Náborové kategorie  se  tedy  nepřihlašují
v elektronickém přihláškovém systému ORIS.

Vklady: kategorie         do 3.6.2019         od 4.6.2019
Z1, Z2,  TF  100 Kč   100 Kč
DH10F, DH10-DH14, od DH65    80 Kč   120 Kč
ostatní     120 Kč   180 Kč
Změna  jména  v rámci  jedné  kategorie  a  oddílu  zdarma,  ostatní  změny
do prezentace zdarma, při prezentaci za poplatek 20 Kč.
Vklad  prosím  zasílejte  na  účet  Sportovního  klubu  Los  Mělník, z.s.
2500371851/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře
ČSOS.  Neregistrovaní  závodníci  použijí  jako VS datum akce 20190609 a
v poznámce uvedou jméno(a), za koho hradí startovné.

Mapa: Brdce, 1 : 10 000, ekv. 5 m, formát A4, mapový klíč ISOM2000, mapováno 
2013, revize duben 2019, není vodovzdorně upravena, mapovali L. Hýbl, D. 
Komín.

Terén: Mírně zvlněný terén s hlubokým údolím a hřebenem s velkým množstvím
situačních  detailů  (kameny,  srázky,  kamenná  pole),  les  s  velkou  členitostí
porostů různého stáří a průběžnosti. 

Prezentace: 9:30  –  10:15  hod.,  změny  a  dohlášky  pouze  do  10:00 v centru,  oddíly
s předem  zaplaceným  startovným  beze  změn  a  dohlášek  mohou
odprezentovat i později.

Start: Intervalový, 00 = 11:00 hod.  Tréninkové kategorie T1 a T2 mají oddělený
startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes star-
tovací krabičku podle pokynů pořadatele (min. 1 min startovní interval v ka-
tegorii). Náborové kategorie Z1 a Z2 mohou startovat kdykoliv bez omezení
až do uzavření startu (cca 13:00).

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: do 200 m
centrum – prezentace: 0 m
centrum – start: do 400 m
centrum – cíl: do 300 m

Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie.
SI  jednotky  nebudou  v  režimu  AIR+. Čip  SI  lze  zapůjčit  od  pořadatele
za poplatek  40  Kč,  od neregistrovaných  závodníků  bude  vybírána  vratná
záloha 1 000 Kč.

Protesty: Písemně s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 
dnů po jeho konání na adresu Sportovní klub Los Mělník, z.s., Rybáře 748/8, 
Mělník, PSČ 276 01 nebo na email losmelnik@gmail.com.
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Parkování: Na louce  na  soukromém pozemku  vedle  centra,  bude  vybíráno  parkovné
ve výši 20 Kč

Školka: Bude po dobu závodu k dispozici na shromaždišti

Občerstvení: Voda se šťávou po doběhu do cíle, stánek v centru závodu.

První pomoc: V centru závodu.

Ochrana osobních Přihlášením se  na tento závod  každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 
údajů: osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a 

výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS.

Fotografování: Vprůběhu  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 Vašeho klubu OB) zejména zvyhlášení
výsledků  a  doběhu  do  cíle.  Vpřípadě,  že  nesouhlasíte  s fotografováním,
oznamte to, prosím, explicitně fotografovi. 

Pořadatelé: ředitel: Markéta Šimková, R3
hlavní rozhodčí: Lukáš Hýbl, R3 
stavitel tratí: Miroslav Šimek, R3 

Informace: http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com

Předpis:     Závod  proběhne  podle  platných  Pravidel  orientačního  běhu  ČSOS,  podle
Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích předpisů PSOS a SSOS 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí PSOS a SSOS dne 2.5.2019

Děkujeme Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. za vstřícný přístup a svolení uspořádat závody
na jejich pozemcích, společnosti Poteplí spol. s r.o. za poskytnutí zázemí pro shromaždiště a
městu Mělník za podporu činnosti Sportovního klubu Los Mělník, z.s.

         

    


