
R O Z P I S 
 

 
 
- závod Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
- závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18) 
- závod Manufaktura ligy 
- závod žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18) 
- závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS  

(v kat. DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-) 
- veřejný a náborový závod 
 
 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga  
Datum:   20.9.2015 
Centrum:  Krňany, louka V od obce, 49°50'48.844"N, 14°29'5.025"E, na shromaždišti 

bude dostatek místa pro postavení oddílových stanů, parkovaní 
bezprostředně vedle shromaždiště 

Typ závodu: krátká trať 
Terén:  Listnatý a smíšený les se středně hustou sítí komunikací a množstvím 

situačních detailů (kameny, hromady kamenů), vertikálně členitý. 
Mapa: Voskovka 1 : 10 000, E=5m, rozměr A4, stav srpen 2012, revize léto 2015, 

laserový tisk, kartograf : Jan Drbal, mapový klíč ISOM 2000 
Kategorie:  Dle soutěžního řádu PSOS. Kategorie HD21 budou rozděleny na základě 

Rankingu (k 31.8.2015) na podkategorie: 
H21L 90 startujících  D21L 90 startujících  
H21K ostatní (75% délky L) D21K ostatní (75% délky L) 
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. O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat soutěžní 
komisi PSOS.  
DH10L (fáborkovaná trať), HDR (děti s doprovodem, bez fáborků), P2 
(příchozí, obtížnost D12), T5 (trénink) 

Prezentace:  v centru, 9.00 – 10.00 
Start:        00=10.30, intervalový, vzdálenost do 2000 m 
Cíl:   vzdálenost do 1000 m 
Přihlášky:  do 14.9.2015 přes přihlašovací systém ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz) 

Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS na e-mail 
vojta.hora@volny.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte 
odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení 
závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a 
kategorii.  

Přihlášky po tomto termínu pouze za zvýšené startovné a podle technických 
možností pořadatele. Do kategorií DH10L, HDR a P2 se bude možno 
přihlásit i na místě bez zvýšeného vkladu.  

Vklady:      do 14.9. / později     
  HDR, DH10L  60 Kč   /   60 Kč   
  DH10-14, DH65-75 60 Kč   /   90 Kč 
  P2   100 Kč  /  100 Kč 
  ostatní, T5  100 Kč  /  150 Kč   
    

- vklad zaplaťte na účet č. 2500695784/2010 u Fio banky, a.s., název 
účtu "SK Praga" (uveďte var. symbol „74XXXX“ kde XXXX je číslo 
oddílu v adresáři ČSOS) 

- vklad do 500 Kč je možno uhradit v hotovosti na prezentaci 
- změna v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč 
- změna času bude považována za dohlášku (zvýšený vklad) 
- vklad při protestech 200 Kč 

Systém ražení:  Při závodě bude použit systém ražení Sportident (SI). Závodníci, kteří 
nedisponují vlastními SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 
40 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 1000 Kč. 

Protesty : Protesty proti oficiálním výsledkům je možno zaslat na adresu: 
 Jakub Veselý, Sadová 91, Beroun, 266 01 
Informace:  http://sk-praga.cz/pz-20-9-2015/ 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a 

Prováděcích předpisů PSOS. 
Funkcionáři:  stavitel tratí:  Martin Kondrát  

hl. rozhodčí:  Jakub Veselý  
ředitel:   Radek Laciga 

Upozornění:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo 
propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se 
souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku 
na shromaždišti.   

 
 
V Praze dne 26.8.2015      Richard Samohýl, předseda SK Praga 
 
 
 

 


