
  

 

Pokyny 
               
 

1. závodu Manufaktura žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH12-DH18) 
1. závodu jarního žebříčku Ještědské oblasti ČSOS 
1. závodu veteránského žebříčku Pražské, Středočeské oblasti (v kat. DH35-DH75) 
1. závodu veteránského žebříčku Ještědské oblasti (v kat. DH35-DH70) 
 
Závodu celostátního Rankingu (v kat. DH21, koeficient 1.00) 
Veřejného a náborového závodu 
               

 
Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů (StřO) 
                                       Pražský svaz orientačních sportů (PSOS) 
                                       Ještědská oblast sekce OB ČSOB (JO) 
 
Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem 
                                       Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice 
 
Typ závodu:  Klasická trať, intervalový start. 
                                      Závody probíhají dle platných pravidel OB a pořádajících oblastí. 
 
Datum:   Neděle 20. 3. 2016. 
 
Místo konání:  Chodouny u Roudnice nad Labem 
 
Centrum:  Louka J od obce: 50.4684053 N, 14.2496244 E. 
                                      Možnost postavení oddílových stanů. 
 
Parkování:  Na louce přilehlé k centru závodů, poplatek za parkovné Kč 20,-. 
                                      Autobusy: budou navigovány ze směru od obce Chodouny (možnost otočení v   
                                      Chodounech na návsi). Prosíme o nahlášení předem (SMS na tel. 731 899 545). 
                                      Při odjezdu je možné vyjíždět na cestu za shromaždištěm (asfaltový povrch) a jet přes 
                                      Černěves viz obr. (jednodušší a rychlejší výjezd). 
 
Prezentace:  V centru závodu 8:30 – 10:00 
                                      Pro kat. HDR, P a T6 je prezentace oddělena, do 11h. 
                                      Pro nováčky možnost krátké instruktáže a seznámení s pravidly OB. 
 
Systém ražení:  Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident. 
                                      Možnost zapůjčení Si čipu na prezentaci (40kč), neregistrovaní + záloha 700 Kč. 
    
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum 50 – 300 m 
   centrum – start  700 m 
   cíl – centrum  400 m 
  
Kategorie:  D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D40, D45L, D45K, 
   D50, D55, D60, D65,D70, D75, 
   H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K,H40, H45L, 
   H45K,H50, H55, H 60, H65, H70, H75, 
   Upozornění: kat. DH40, DH50, DH60, DH70 nejsou soutěžní pro PSOS a StřO 
   kat. DH35K, DH45K a DH75 nejsou soutěžní pro JO 
   HDR - fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi s možností zkrácení (červenobílé fáborky) 
                                       P - 3km trať pro příchozí, 
   T6 - tréninková trať, nevhodné pro začátečníky. 
 

   Předpokládané časy vítězů dle platných pravidel OB, soutěžního řádu PSOS a JO. 
 

    
Mapa:   VYŠECKO 
   1 : 10 000  kategorie DH10L, DH10, DH12, DH14, DH16,DH50, DH55, DH60, 



  

     DH65, DH70, DH75, HDR, P, T6 
   1 : 15 000 ostatní kategorie 
   E = 2 m, A4, stav únor 2016, autor Pavel Simr a Michal Forejt, mapový klíč ISOM 2000 
   laserový tisk - Žaket 
                                      Mapa nebude vodovzdorně upravena,  mapníky budou k dispozici na startu. 
 
Tratě:   Ve většině tratí je křížení 
 
Terén:   Smíšený les s různou průběžností, převážně rovinatý, s hustou sítí komunikací 
                                      Doporučujeme důkladné zakrytí končetin. V lese jsou místa s ostružinovým podrostem a 
                                      akátovými hustníky. 
 
Závodní prostor: Veškeré prostory východně od silnice Chodouny – Vědomice Zavadilka viz. plánek. 

Upozornění: v lese stále probíhá těžba dřeva, mohou vznikat nové paseky a cesty. 
 
Start:    00 = 10:30 hod., intervalový, 
                                      kat. HDR, P, T6 volný start na krabičku v čase 0-100 (10:30-12:10 hod.), 
                                      značeno modrobílými fáborky, cesta na start vede 100m od cíle. Možnost odložení věcí. 
 
Cíl:   Mapy nebudou vybírány. 
 
Časový limit:  180 minut 
 
Uzávěrka cíle:  15:30 hod. 
 
Výsledky:   Průběžné – na shromaždišti 
                                      Konečné v ORIS 
 
Vyhlášení vítězů:        Pro kat. HDR, DH10L,DH10, DH12, DH14, DH16 co nejdříve (upřesníme na místě), 
                                      HDR-malá odměna pro každé dítě v cíli. 
                           
Zakázané prostory: Paseky/ značeno v mapě, částečně v terénu/, zákaz vstupu do oplocenek a 
                                      pastvin obehnaných el. ohradníkem, osetých polí a čerstvě osázených pasek 
 
Dětský koutek:  Po dobu závodu v centru. 
 
WC:    TOI-TOI budky v centru. 
 
Mytí:   Není možnost  
 
Občerstvení:  Delší tratě v lese, pro všechny v cíli. 
                                      Na shromaždišti stánkový prodej-pivo, limo, buřty, guláš, bramboráky, cukrová vata aj. 
                                      Další v restauraci v Chodounech – teplá kuchyně. 
 
První pomoc:  V cíli a v centru závodu 
 
Jury:                              Seznam členů bude vyvěšen na shromaždišti. 
 
Protesty:  Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu, nejpozději do 14 dnů  

na adresu HR: Tomáš Babický, Dominova 1314/3, Rumburk  408 01, tel.: 737 575 694, 
babickyt@gmail.com 

 
web závodu:  www.obroudnice.cz 
Informace:  Jana Buková,  janabuk@atlas.cz, tel. 731 899 545 
 
Upozornění:             Shromaždiště je vedle frekventované silnice II. třídy, bude sice omezena rychlost a na 
                                      dopravu bude určený dozor, přesto prosíme o zvýšenou pozornost a opatrnost při 
                                      dojezdu ke shromaždišti a hlavně při přecházení cestou na start a z cíle!!!  

Pořadatel nenese odpovědnost za zdravotní obtíže vzniklé v době závodu! 
                                      Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí! 
                                      Poblíž cesty na start jsou včelí úly. Dbejte zvýšené opatrnosti, zbytečně se nezdržujte 
                                      v jejich dosahu. 



  

                                          
Funkcionáři závodu: Ředitel:   Jana Buková, R3 
   Hlavní rozhodčí: Tomáš Babický, R3 
   Stavitel tratí:  Jana Buková, Tomáš Babický 
Prosíme oddíly, které přijedou autobusem, aby nás kontaktovali (kvůli parkovišti) stačí SMS.  
 
Těšíme se na Vás!  SKOB Roudnice nad Labem 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


