
                                       R o z p i s 
 
Přeboru Jihočeského kraje v orientačním běhu pro rok 2015 – klasická trať 
                                Závodu jihočeského žebříčku jednotlivců 
                                  Závodu Rankingu s koeficientem 1.02 
                                         Veřejný závod na klasické trati 
 
 
Pořádající orgán : Jihočeská krajská asociace ČSOS, o.s. 
 
Pořádající subjekt : Sportovní klub Policie České Budějovice, oddíl orientačního běhu 
 
Datum : sobota 11.dubna 2015 
 
Centrum závodu : obec Včelná, sportovní areál SK Včelná ( 48.9189411 N,  14.4560269 E ) 
 
Druh závodu : denní závod jednotlivců na klasické trati 
 
Kategorie : H10,H12,H14,H16,H18,H21,H35,H45,H55,H65 
                       D10,D12,D14,D16,D18,D21,D35,D45,D55,D65 
                 HDR - rodiče s dětmi,   P - pro příchozí veřejnost (jednoduchá tréninková trať cca 3 km) 
                        DF,HF - trať pro děti po fáborkách,   H21K,D21K - cca 2/3 délky tratě kat. HD21 
 
Přihlášky : do neděle  5.dubna 2015 včetně prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS; online na                  

http://oris.orientacnisporty.cz  Po termínu jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad o 
50 % ( mimo kategorie HDR,P,DF,HF ) 

 
Vklady : HD16 – HD65 80,-Kč, ostatní 40,-Kč 
 
Mapa : Rožnovský les, 1:10 000, e=5m, ISOM, velikost A4, stav 2013 dílčí revize 2015, autor 

Rychtecký Josef, Blabla Zdeněk 
 
Terén : Dva typy terénu: plochá část v blízkosti shromaždiště, která přechází do svahu zbrázděného 

velkými údolími. Všechny stupně vegetace, četné erozní rýhy, jiné terénní objekty, středně 
hustá nepravidelná síť komunikací. 

 
Systém ražení : SportIDENT. Požadavky na zapůjčení SI (čipu) uvádějte v přihlášce. Půjčovné 50,-Kč na závod. 
 
Vzdálenosti :                   parkování – centrum 0 m , centrum - cíl 500 m, centrum – start do 1 000 m 
 
Prezentace :                    v centru závodu – 09.00 – 10.15 hod. 
 
Start :                                intervalový, 00=11.00 hod. 
 
Hlavní funkcionáři : Blabla Zdeněk – ředitel závodu (R3),  
 Hošek Radim – hlavní rozhodčí (R2) 
 Hulec Filip – stavba tratí (R3) 
 
Informace : na webu závodu www.pcb.wgz.cz , e-mail : blabla.zdenek@volny.cz,    
 nebo http://oris.orientacnisporty.cz 
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Předpis : Závodí se podle platných pravidel OB. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí.  
 Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody 

způsobené třetí osobou. 
 
Různé : Vítězové kategorií D,H16 – D,H21 registrovaní závodníci a členové oddílů JčAČSOS získávají 

právo postupu na Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati konané ve dnech 26.9.  
– 27.9.2015 

 Závodníci oddílů JčAOS ročník nar. 1995 a 1996 přihlášení do kat HD21 se pouze pro účely 
postupu na MČR v kategorii HD20 hodnotí zvlášť. 

 
Nedělní program : Přebor Jihočeského kraje ve sprintu, pořádá VCB v centru města České Budějovice 
 


