
Český svaz orientačních sportů
ROZPIS – lyžařský orientační běh (LOB)

Mistrovství České republiky a veteraniáda ve sprintu
Český pohár ONE WAY Cup,  žebříček A a B na krátké A klasické trati a veřejný závod

Technické provedení

Sportovní klub Orientační sporty Nové Město na Moravě

Centrum závodu

Sklené, rekreační zařízení DDM Žďár nad Sázavou 

Datum, klasifikace a program závodů

• Sobota 20. února 2016 dopoledne: Mistrovství a veteraniáda ČR ve sprintu
• Sobota 20. února 2016 odpoledne: Český pohár, žebříček A a B na krátké trati

• Neděle 21. února 2016: Český pohár, žebříček A a B na klasické trati

Kategorie

Mistrovství ČR, veteraniáda a veřejný závod ve sprintu:

D17, D20, D21, H17, H20, H21 (kategorie MČR)
D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75 (kategorie veteraniády )
D12, D14, H12, H14,  H21B, TP (pro příchozí 2 km)

Český pohár, žebříček A a B a veřejný závod na krátké a klasické trati:
DE, D12, D14, D17, D20, D21, D35, D45, D55, D65,
HE, H12, H14, H17, H20, H21A, H21B, H35, H45, H55, H65, H75,
TP (pro příchozí 4 km a 7 km)

Předpokládané časy

Podle pravidel LOB, článek 13.2. 

Funkcionáři závodu

• Ředitel závodů: Zdeňka Hrušková
• Hlavní rozhodčí: Radan Kamenický
• Stavitelé tratí: Petr Mareček 
• Delegát: Milan Venhoda

Informace

Zdeňka Hrušková, e-mail: zdenka.hruskova@racom.eu, tel.: 606613306. Startovní listina 
a pokyny budou uveřejněny na internetové stránce závodu. 

Přihlášky

Do neděle 14.2.2016 přes přihláškový systém "Oris" http://oris.orientacnisporty.cz/ 

http://ski-o.hyperlinx.cz/dokument/Pravidla_LOB.pdf
http://oris.orientacnisporty.cz/


Vklady

• Sprint: TN, TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 80,-Kč
• Sprint: ostatní kategorie: 130,-Kč
• Krátká trať: TN, TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 80,-Kč
• Krátká trať: ostatní kategorie: 150,-Kč
• Klasická trať: TN, TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 80,-Kč
• Klasická trať: ostatní kategorie: 180,-Kč
• Zapůjčení SI čipu: 40,-Kč/den 

Závodníci přihlášení po termínu a při prezentaci platí dvojnásobné startovné.

Forma úhrady

Na účet číslo 2600107214/2010 (FIO banka), variabilní symbol uvést ve tvaru 25XXXX, 
kde XXXX označuje číslo oddílu (klubu) podle adresáře ČSOS.

Prezentace
Sklené, rekreační zařízení DDM Žďár nad Sázavou.
Pátek 19.února od 19.00 do 20.00 hod.  Sobota 20.února od 8.00 do 9.30 hod., závod na 
klasické trati je možné prezentovat ještě od 12.00 do 13.30  hod.

Start 00
Sobota dopoledne - sprint v 10 hod. Intervalový. Sobota odpoledne - krátká trať v 14.30 
hod. Intervalový. Neděle - klasická trať v 10 hod. Intervalový. 

Systém ražení

SportIdent.

Vzdálenosti

Parkoviště (všechny dny) – centrum závodu 0 – 100 m 
Centrum závodu – cíl (všechny závody) 0 m 
Centrum závodu – start sprint do 100 m
Centrum závodu – start krátké a klasické trati do 500 m

Parkoviště
V blízkosti centra závodu. Cena za parkování bude uvedena v pokynech.

Převlékání 
Pouze ve vlastních dopravních prostředcích. 

Příprava lyží
Na shromaždišti budou k dispozici elektrické zásuvky před budovou prezentace.

Terén
Prostor mezi obcemi Sklené, Vlachovice, Rokytno a Fryšava a vrcholy Brožova skalka a 



Český kopeček,  v nadmořské výšce 690 - 763 m.n.m. Poměrně rovinatý, otevřené plochy 
cca 60% prostoru. Terén s rozsáhlou sítí stop. 

Mapy
Sprint: Sklené sprint 1:5000, e = 5 m, rozměr A4. Krátká trať: Sklené krátká, 1:10000,    
e = 5 m, rozměr A4. Klasická trať: Sklené klasika 1:15000, e = 5 m, rozměr A4. Stav 
1/2016, zpracoval Petr Mareček – OMAPY.

Občerstvení
Bufet v budově v centru závodu. Penzion Bistro (cca 100 m). Hotely a penziony v okolí 
Třech Studní. 

Ubytování zajišťované pořadatelem

Pořadatelé zajišťuji pouze ubytování v zařízení DDM na Skleném (kapacita 37 lůžek). 
Cena 180,-Kč za lůžko. Rezervace bude probíhat na základě došlých přihlášek. Přednost 
budou mít ubytovaní na dva dny. Další ubytování pořadatel nezajišťuje. Více informací o 
možnostech ubytování v okolí na www.nmnm.cz  .  

Protesty
Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč. Adresa na kterou je možné zasílat případné 
protesty proti výsledkům:

Vyhlášení výsledků

Sprint – v sobotu po skončení závodu. Krátká a klasická trať – v neděli po skončení 
závodu na klasické trati. Přesný čas vyhlášení bude uveřejněn v pokynech.

Předpis

Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS. Rozpis schválila 
soutěžní komise LOB dne 4.12.2016

Zákaz

Ode dne vydání tohoto rozpisu je v prostoru závodu zakázán mapový trénink. Prostor je 
vymezen obcemi Sklené, Vlachovice, Rokytno a Fryšava a vrcholy Brožova skalka a Český 
kopeček.

Různé

V případě nepříznivých sněhových podmínek bude závod přemístěn nebo zrušen.
Informace o tom bude na stránkách závodu a na webu ČSOS, sekce LOB.

Možnost tréninku

Využít lze všechny lyžařské stopy na jih od Vlachovic a Rokytna.

http://www.nmnm.cz/
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