
Středočeský svaz orientačních sportů

ROZPIS
6. závodu podzimního žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH12-18;

     závodu Enacon ligy v kategoriích DH10 až DH18;
závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35L, 

DH45L, DH55 - 75;
veřejného a náborového závodu,

které jsou zároveň závodem celostátního Rankingu (koeficient 1.00)  v kategoriích DH21-L/K          

POŘADATEL   Oddíl orientačního běhu SK Kamenice
DATUM   Neděle 20.10.2013
MÍSTO KONÁNÍ   Sulice - Hlubočinka
SHROMAŽDIŠTĚ   Hřiště v obci Sulice a přilehlá louka. GPS: Loc 49°55'54.680"N, 14°33'9.941"E
TYP ZÁVODU

  

Klasická trať, intervalový start 
Závody probíhají podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží ČSOB a 
soutěžního řádu PSOB pro odpovídající typ trati.

KATEGORIE

  

D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75, H10L, H10, 
H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75 , HDR (rodiče s dětmi), 
tréninkové tratě T3 a T6 (číslo znamená orientační délku tratě), P3 – jednoduchá příchozí trať pro 
začátečníky. Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. 
Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21-K a D21-K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD 
18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet. 

MAPA

  

Tvoje Bába, e = 5 m, stav - srpen 2013, rozměr mapy (větší A4) bude upřesněn v pokynech. 
Mapa bude vodovzdorně upravena. Použitý mapový klíč: ISOM2000
Autoři mapy: Tomáš Rusý, Přemysl Prášek, Vojtěch Kettner, Adam Hájek, Ondřej Semík

TERÉN   zvlněný, hustá síť komunikací, porostově různorodý

RAŽENÍ

  

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. 
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. 
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu 
s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. 
Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu. 

POPISY KONTROL   Budou k dispozici na prezentaci.
PREZENTACE   Na shromaždišti 8:30 - 9:30
START

  
00 = 10:00 
po modrobílých fáborkách, cesta bude značena ze shromaždiště 

VZDÁLENOSTI

  
Parkoviště – Centrum 50m
Centrum-Start do 1200 m
Centrum – Cíl do 300 m

DOPRAVA

  

Individuální: Auta - parkování na pronajaté louce v obci Sulice, v případě dešti na místních komunikaci 
v obci. Bude značeno z komunikace Benešovská čs. 603. Odbočka z hlavní silnice mezi obcemi Horní 
Jirčany  -  Hlubočinka. Prosíme,  dodržujte  pokyny  pořadatelů.  Zákaz  parkování  v  obci  mimo 
vyhrazené parkoviště. Poplatek za parkovné 20,- Kč (odvod obci).

PŘÍHLÁŠKY

  

Do pondělí 14.10.2010 23:59:59 přes přihláškový system ORIS, nebo emailem na adresu 
martin.skvor@centrum.cz (rozhodující je datum doručení přihlášky). Přihláška e-mailem je přijata 
ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOB. Uveďte jméno, 
registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení 
(půjčovné 20 Kč/čip). Po uzavření přihlášek (středa středu 16.10.) nebudou žádné změny či doplnění 
přijímány. Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží. 
Od nečlenů ČSOB může být proti zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč.

VKLADY   Kategorie řádný po termínu
DH-10L, HDR, P3 50 Kč 50 Kč
DH-10, 12, 14, 65, 75 50 Kč 70 Kč
T3 a T6 90 Kč 130 Kč
Ostatní 90 Kč 130 Kč
- vklad je možné uhradit na účet SK KAMENICE, bankovní spojení 35-8964910267/0100, jako variabilní 

http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/pravidla_ob.htm
mailto:martin.skvor@centrum.cz


symbol  uveďte  číslo  oddílu  dle  adresáře  ČSOB,  nebo  v  hotovosti  při  prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma

ČASOVÝ LIMIT   180 minut
OBČERSTVENÍ

  
Voda se śťávou v cíli.
K jídlu stánek restaurace 'Corso' na shromaždišti (pivo, limo, maso, klobásy, párky v rohlíku a další), 
stánek s koláčkama pořadatele. 

WC   V centru v mobilních toaletách.
VÝSLEDKY
A PRVNÍ POMOC   První pomoc na prezentaci, vyhlášení výsledků pro kategorie dětí a žactva po závodě ve 13 hodin.

JURY ZÁVODU   Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY

  S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa hlavního rozhodčího: Petr Valášek, Slunečná 
678, 251 68  Kamenice

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU   

Ředitel závodu: Přemysl Prášek R3
Hlavní rozhodčí: Petr Valášek R2
Stavitel tratí: Tomáš Rusý

WEB ZÁVODU http://obkamenice.dccomp.cz/?page_id=3425


