
 

 

 

1. a 2. závod Českého poháru štafet 2023 a České ligy klubů 2023 

veřejný závod štafet v orientačním běhu 

sobota 22.4.2023, neděle 23.4.2023 
Mistrovství západočeské oblasti ve štafetách (22.4.2023) 
Mistrovství středočeské oblasti ve štafetách (23.4.2023) 

Mistrovství pražské oblasti ve štafetách (23.4.2023) 

Rozpis 
Společná ustanovení k oběma závodům 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

Pořádající subjekt: OK Kamenice (KAM) 

Typ závodu: Tříčlenné štafety 

Zařazení do soutěží: Český pohár štafet 2023; Česká liga klubů 2023 

Mistrovství oblastí: 

22.4.23 Mistrovství západočeské oblasti ve štafetách (kat: D18, D21, H18, H21) 

23.4.23 Mistrovství středočeské oblasti ve štafetách (kat: D14, H14, D18, D21, H18, 

H21) 

23.4.23 Mistrovství pražské oblasti ve štafetách (kat: D14, H14, D18, D21, H18, H21) 

Přihlášky: 
Do 9.4.2023 výhradně přes IS ORIS  

Neregistrovaní přes jednorázovou přihlášku v IS ORIS 

Kategorie: 
Český pohár štafet:    D18, D21, H18, H21 

Veřejný závod:           HD12, D14, D105, D165 

                                H14, H105, H165, MIX 

Omezení účasti v kategoriích: 

 
HD12 mohou startovat dívky i hoši v jedné štafetě 

MIX nezáleží na věku ani pohlaví či klubové příslušnosti 

Vklady: 

HD12, D14, H14 - 450Kč 

ostatní - 750Kč 

Vklady zaslat do 9.4.2023 na účet 2201340123/2010, variabilní symbol - číslo oddílu 

z adresáře ČSOS 

Systém ražení: 

SportIdent, bezkontaktní ražení (lze použít všechny typy čipů SI) 

Zapůjčení čipu (ne SIAC) 50Kč/závod 

Vratná záloha při zapůjčení čipu 1 000Kč (neregistrovaní závodníci) 

Parkování: Na loukách v okolí center závodů.  

Parkování autobusu: Požadavek na parkování autobusu zadejte v IS ORIS jako doplňkovou službu. 

Protesty: 
Písemně doložené vkladem 400Kč osobně hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel 

OB. Protest proti oficiálním výsledkům emailem hlavnímu rozhodčímu. 

Ubytování: 

Pátek/sobota i sobota/neděle – nouzové ubytování v tělocvičně ZŠ Kamenice (cena 

100Kč/noc, 80 míst) nebo na internátu v Kunicích (265Kč/noc, 40 míst); objednávka 

přes ORIS 

Platba ubytování společně s úhradou vkladů. 

Informace: https://okkamenice.cz/cps23; email: prihlasky@okkamenice.cz  

Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB, Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2023  

Upozornění: 

● Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí 
● Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí               

OB) je možné jen se souhlasem ředitele závodu 

● Školka nebude 

● Občerstvení: KAM cukrárna, catering 
● Možná nebezpečí: přeběh místní komunikace 

● Tréninkové možnosti: žádné 

● Omezení běžeckého oblečení a obutí: žádné 

Ochrana osobních údajů: 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 

údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na 

webu závodu a v informačním systému ORIS. 

Fotografování, pořizování 

videozáznamů, GPS 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie (příp. video záznamy), 

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 (video záznamy) k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do 

cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním (se snímáním videa), oznamte to, 

prosím, explicitně fotografovi (tomu, kdo snímá video); závodníci běžící s GPS 

jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu 

závodu. 

https://okkamenice.cz/cps23
mailto:prihlasky@okkamenice.cz


 

 

 

 

1. závod – sobota 22.4.2023 

 

Centrum závodu: Kamenice – osada Ládví, (49.8962244N, 14.6036564E)  

Popis terénu: Zvlněný až kopcovitý, bohatý na porostové a místy terénní detaily 

Mapa: 
1:10 000, ekvidistance 5m, mapoval Roman Horký, revize mapy Petr Valášek, stav 

duben 2023, mapový klíč ISOM 2017-2, vodovzdorně upravena 

Předchozí mapa: Valnovka (2017) - https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/valnovka-2016 

Zadávání soupisek: Do pátku 21.4.2023 do 20:00h v IS ORIS 

Prezentace: V centru závodu 8:00 - 9:30 h  

Start 00: od 10:00h, hromadný, po vlnách 

Vzdálenosti: 

ubytování – parkoviště do 15 km 

parkoviště – centrum závodu do 500m  

centrum závodu = start = cíl 

Funkcionáři: 

Tomáš Rusý - ředitel závodu 

František Pašek R1 - hlavní rozhodčí, frantisek_pasek@yahoo.com 

Luboš Semík R2 - stavitel tratí  

 

2. závod – neděle 23.4.2023 

Centrum závodu: Kamenice – osada Všedobrovice, (49.9130378N, 14.6165719E) 

Popis terénu: Zvlněný, porostově různorodý, hustá síť komunikací, místy kameny 

Mapa: 
1:10 000, ekvidistance 5m, mapoval Roman Horký, stav duben 2023, mapový klíč 

ISOM 2017-2, vodovzdorně upravena 

Předchozí mapa: Kozlíček (2014) - https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/kozlicek-2014 

Zadávání soupisek: Do soboty 22.4.2023 do 20:00h v IS ORIS 

Prezentace: V centru závodu 8:00 - 9:30 h 

Start 00: od 10:00h, hromadný, po vlnách 

Vzdálenosti: 

ubytování – parkoviště do 10km 

parkoviště – centrum závodu do 2 km 

centrum závodu = start = cíl 

Funkcionáři: 

Adam Jedlička - ředitel závodu 

Petr Valášek R1 - hlavní rozhodčí, petr.valasek7@gmail.com   

Martin Škvor R2 - stavitel tratí  

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 26.02.2023 
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