
Rozpis 5. závodu Pražské a Středočeské oblasti 
a veřejného závodu

neděle 28. dubna 2019

Klasická trať:
 závod Rankingu (koeficient 1.0 )
 5. závod Manufaktura žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až 

DH18)
 závod Veteránského žebříčku DH35, DH45, DH55, DH65, DH75
 veřejný a náborový závod

Závod se běží v CHKO Křivoklátsko

  

Datum 28. dubna 2019, neděle

Místo Chyňava, okr. Beroun, objekt bývalých kasáren, 50.0253181N, 14.0594225E

Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)

Pořádající orgán Pražský krajský svaz ČSOS

Klasifikace závodu Závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem v soutěžních kategoriích 
podle platného soutěžního řádu pražské oblasti.

Soutěžní kategorie DH10F, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21K, DH21L, DH35K, DH35L, 
DH45K, DH45L, DH55, DH65, DH75, H85
Délka tratě podkategorie „K“ je přibližně rovná délce 2/3 příslušné trati „L“.
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému 
Ranking. Rozdělení do podkategorií podle stavu k 31. 3. 2019. Podkategorie H21L a
D21L po 90 startujících. 
Držitelé licencí E, R a A (DH 18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují 
umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii 21L i nad uvedený počet, je-
li to technicky možné.
DH10F - fáborkovaná trať pro děti, doprovod je zakázán

Nesoutěžní 
kategorie

Z1-HDR –velmi lehká 2,5 km částečně fáborkovaná trať pro děti s doprovodem, 
jednotlivce i skupiny, 
Z2 –jednoduchá trať pro příchozí asi 4 km bez fáborků pro jednotlivce i skupiny
TF –tréninková fáborkovaná trať do 3 km především pro mladší závodníky, 
povoleno „stínování“ kvalifikovaným doprovodem, vhodná i pro absolutní 
začátečníky
T1 - středně těžká tréninková trať asi 5 km
T2 –tréninková trať asi 8 km, orientačně i fyzicky náročnější 



Přihlášky Do pondělí 22. dubna 2019 23:59 prostřednictvím systému ORIS. 
Nebude-li v přihlášce uvedeno číslo SI, bude se předpokládat, že závodník čip 
nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. 
Půjčování oddílových čipů řešte prosím před přihláškami a čipy uvádějte do 
přihlášek! 
Dohlášky do všech kategorií v den konání závodu pouze podle možností pořadatele
a za úhrady uvedené v části „Vklady“. 

Neregistrovaní závodníci se přihlašují přes systém ORIS 
https://oris.orientacnisporty.cz/ podle níže uvedeného návodu:

https://oris.orientacnisporty.cz/files/help/Jednorazove-prihlasky-ucastnik.pdf

Vklady Termíny do 22.4. 2019 do 25.4. 2019/na místě

DH10, DH12, DH14, DH65, 
DH75

80 Kč 120 Kč

DH10F, Z1-HDR, 80 Kč 80 Kč

DH16, DH18, DH21K, DH21L, 
DH35K, DH35L, DH45K, 
DH45L, DH55, T1, T2

150 Kč 300 Kč

Z2, TF 120 Kč 120 Kč

Půjčovné čipu SI  40,- Kč*) 
*) platí pro členy registrované v ČSOS, u ostatních bude navíc vybírána vratná 
záloha 1000 Kč.

Platby Úhrada: v termínu přihlášek převodním příkazem na účet pořadatele, 
č. účtu 2801059781/2010, v.s. xxxx, 
kde  xxxx je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Doklad o platbě vezměte pro jistotu 
s sebou k prezentaci.
Preferujeme bezhotovostní úhradu na účet pořadatele. Doplatky a vklady budou 
vybírány/vraceny na základě přihlášky za celý oddíl.
Změna ve startovní listině v rámci oddílu/klubu a kategorie je zpoplatněna 50 Kč. 
Změna času a kategorie může být uskutečněna jen podle možností pořadatele a 
může být považována za dohlášku a zpoplatněna.

Systém ražení Při závodě bude použit systém ražení SPORTident (SI). Jeden čip lze použít 
v závodě pouze 1x. Bezkontaktní ražení nebude možné.
Závodníci, kteří nevlastní SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 40 
Kč. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s 
vkladem. Vratná záloha na půjčení pro neregistrované závodníky bude 1000 Kč
(proti potvrzení). 
T1 a T2 startují s čipy
Kategorie Z1-HDR, Z2 a TF startují s papírovou průkazkou, do které si mohou 
značit průchod kontrolami. Organizátoři čas neměří a pořadí se nevyhlašuje.

Protesty Vklad při podání protestu je 200 Kč.
Protesty proti oficiálním výsledkům lze doručit na adresu:
Jaromír Buriánek, Vondroušova 1185, Praha 6, 163 00, jaromii(zav)seznam.cz 

Prezentace 8:30 až 10:30 hod v centru závodu najednou za celý oddíl/klub.
Individuální dohlašování do kategorií Z1-HDR, Z2, TF, T1 a T2 až do 12:30 h 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/help/Jednorazove-prihlasky-ucastnik.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/


Shromaždiště a 
centrum

Prostory u vstupu do bývalého kasárenského objektu. Je prostor pro oddílové stany.

Parkoviště 
osobních aut

V objektu bývalých kasáren. Bude vybíráno parkovné. V případě zaplnění 
parkoviště parkování na silnicích v obci. Žádáme o maximální ohleduplnost 
k místním obyvatelům.

Parkování 
autobusů

Žádáme oddíly, které přijedou autobusem, aby to oznámily mailem na 
olda.hojny(zav)volny.cz. Místo bude upřesněno v pokynech.

Start 00 = 11:00 hod., závodní kategorie DH10F až DH75 intervalový 
T1 a T2 startují od času 00 = 11:00 hod.  v odděleném koridoru na krabičku. 
Nesoutěžní kategorie Z1-HDR, Z2, TF startují na papírovou průkazku v odděleném 
koridoru podle pokynů pořadatele. 
Všechny nesoutěžní kategorie mohou startovat do času 13:30 h.

Terén Smíšený les, místy podrost či zbytky větví po těžbě. Terén je většinou rovinatý s 
několika skalnatými vrchy, střední síť komunikací. Závod se běží  v CHKO 
Křivoklátsko na pozemcích Vojenských lesů a statků. Některé kategorie přebíhají 
silnici 3. třídy. V lese stále probíhá těžba dřeva po kalamitě v r. 2017.

Mapy Pelechovka, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, Schrboroh 1:15 000, mapový klíč
ISOM 2017, velikost A4, stav zima 2018-19. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.
Mapoval: Milan Borovička 

Vzdálenosti parkoviště - shromaždiště 0 - 1000m 
shromaždiště – prezentace 0 m
shromaždiště start do 1000 m
cíl – shromaždiště do 300 m

Občerstvení V lese voda. Pro všechny závodníky po doběhu v cíli (voda / voda se šťávou).
Předpokládáme možnost dalšího občerstvení ve stánku na shromaždišti. Bude 
upřesněno v pokynech. 

Doplňující 
informace

Závodníci se účastní závodu ze své vůle a na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese 
odpovědnost za případné zdravotní potíže vzniklé během nebo po skončení závodu.
Aktuální informace o závodu na http://precek.cz/ob/scp/19oz 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti, kromě propagace akcí OB, je 
možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a prováděcích 
předpisů PKS ČSOS pro rok 2019.

Ochrana os. údajů Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 
osobních údajů v platném formátu ČSOS v podobě přihlášky, startovní listiny a 
výsledků v informačním systému ORIS. 
V průběhu závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, 
pořadatele, apod., zejména z průběhu závodu a vyhlášení výsledků. Fotografie 
mohou být publikovány na webu pořadatele.

http://precek.cz/ob/scp/19oz


Školka V omezeném rozsahu a pouze po dobu pobytu závodníka v lese. 

Funkcionáři 
závodu

ředitel závodu Oldřich Hojný, R3
hlavní rozhodčí Jaromír Buriánek, R3
stavitel tratí Jiří Kavka, R3
sekretář závodu Zdeněk Přeček, R3

Poděkování:

 zastupitelstvu a občanům obce Chyňava, 

 Správě Vojenských lesů a statků,

 Správě CHKO Křivoklátsko

 Sboru dobrovolných hasičů obce Chyňava.

Za správnost:

Oldřich Hojný, v.r., ředitel závodu

Jaromír Buriánek, v.r., hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen soutěžní komisí PKS ČSOS dne 19. března 2019


