
R O Z P I S

oblastního mistrovství Pražské, Středočeské a Jihočeské oblasti (v kat. HD16 – HD21) v 
nočním orientačním běhu
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00), 
veřejného závodu

POŘÁDAJÍCÍ 
ORGÁN

 Středočeský svaz orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ 
SUBJEKT

 OK Dobříš, z. s.

DATUM  Sobota 9. 4. 2016
MÍSTO KONÁNÍ  Dobříš
SHROMAŽDIŠTĚ  Dětský svět Skřítkov, areál býv. Rukavičkářských závodů Dobříš, ulice Na 

Zlaté stezce 1056, Dobříš (GPS 49.7912039N, 14.1808533E)
TYP ZÁVODU  Oblastní mistrovství v nočním orientačním běhu, intervalový start.

Na kontrolách budou miniaturní reflexní pásky umístěné na stojanu.
KATEGORIE

 

D -14, D -16, D -18, D 21, D 35-, D45-, H -14, H -16, H -18, H 21, H 35-, H
45-, P (jednoduchá a krátká trať pro úplné začátečníky, možno absolvovat i
ve dvojici/skupině), T (orientačně a fyzicky náročnější trať, úroveň cca H16)

Oblastní mistrovství se běží pouze v kategoriích: D -16, D -18, D 21, H -16,
H -18, H -21

Tratě budou na spodní hranici délek s ohledem na to, že se ve stejný den
dopoledne běží současně oblastní přebor ve sprintu a druhý den pak závod
oblastního žebříčku. 

MAPA  Vlaška 2016, 1 : 10 000, E 5 m, stav březen 2016, autor Petr Uher, klíč ISOM
2000. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.

TERÉN

 
Mírně zvlněný terén s mnoha terénními  i  porostovými detaily  a středně
hustou sítí cest. Místy zarostlý podrostem. Závodní prostor je ohraničený
dálnicí D4, výraznou zpevněnou cestou, plotem obory a krajem města.

RAŽENÍ

 

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od 
pořadatele za poplatek 30 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované 
závodníky je 700 Kč.

PREZENTACE

 v centru závodu od 19:30, dohlášky pouze do 20:00 (dle možností 
pořadatele a volných map) 



START  00 = 21:00
VZDÁLENOSTI

 
parkoviště-centrum: 0 m
centrum-start: do 1000 m
cíl-centrum: do 1000 m

PŘIHLÁŠKY

 

Do neděle 3. 4. 2016 23:59:59 v ORISu (1. termín) – základní startovné,   
výjimečně na adresu: okdobris@seznam.cz. Dohlášky – přes ORIS do 
středy 6. 4. 2016 (2. termín) – navýšení vkladu o 50%, pak už jen na místě. 
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). 
Přihlášku emailem pošlete v povinném formátu ČSOS, tj. uveďte jméno, 
registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo 
požadavek na zapůjčení. 

VKLADY

 

Kategorie do 3. 4.  po 3. 4.
HD14 60 Kč  90 Kč
P, T 100 Kč  100 Kč
Ostatní 100 Kč  150 Kč

Vklady zaplaťte na účet OK Dobříš č. 2600168236/2010 u Fio banky, a.s., 
(uveďte var. symbol „71XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS, do 
popisu platby uveďte název oddílu). 

PROTESTY
 

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně 
po závodě na adresu: Martina Bochenková, Sluneční 1247, Mníšek pod 
Brdy

PŘEDPIS Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a 
Prováděcích předpisů PSOS. 

STRAVOVÁNÍ V průběhu závodu bude v centru závodu k dispozici občerstvení zajištěné 
obsluhou dětského klubu Skřítkov.

UBYTOVÁNÍ Pro zájemce o ubytování je možné v centru zajistit přespání ze soboty na 
neděli, v samostatné místnosti na zemi ve vlastním spacím pytli. K dispozici
také WC a sprcha. Ubytování objednávejte společně s přihláškou na závod, 
cena 100 Kč/os.

DALŠÍ 
PROGRAM

V neděli se v sousedním terénu koná závod oblastního žebříčku na krátké 
trati (pořadatel SCP), pro zájemce z větší vzdálenosti zajišťujeme ubytování
v centru závodu.

UPOZORNĚNÍ Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Prosím závodníky o udržování 
pořádku v centru závodu a dodržování lesního zákona.

INFORMACE  Kamil Arnošt, okdobris@seznam.cz
FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU  

Ředitel závodu: Kamil Arnošt, R3
Hlavní rozhodčí: Martina Bochenková, R2
Stavitel tratí: Jana Bochenková, R3



Rozpis byl schválen soutěžní komisí Pražské / Středočeské oblasti.

V Dobříši dne 20.2.2016


