
Orientační sporty Písek & TJ OB České Budějovice 

ROZPIS  

Žebříček B Čechy - 9. a 10. září 2017 
 

Datum konání: sobota 9.9.2017 a neděle 10.9.2017 

Pořádající 
orgán: 

Český svaz orientačních sportů 

Pořádající 
subjekt: 

Orientační sporty Písek (OPI) a TJ OB České Budějovice 

Zařazení do 
soutěží 

Závod Žebříčku B-Čechy  
Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,04  
Veřejný závod pro příchozí  

Shromaždiště: hájovna U Hromové jedle, obec Kluky u Písku; GPS 49.3033328N, 14.2328564E 

Prezentace: v sobotu v centru závodu - 09:00 – 11:00 
v neděli  v centru závodu - 08:00 – 09:00 
 
Změna kategorie je považována za dohlášku. Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu 
je zpoplatněna 20,- Kč. 

Kategorie: D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, 
D65B, D70B, D75B 
 
H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, 
H65B, H70B, H75B, H80B 
 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C,  
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C,  
 
D10N (DF = dívky fáborky), H10N (HF = hoši fáborky), HDR (děti s doprovodem, fáborky), P 
(příchozí veřejnost), T (tréninková) 

Přihlášky: Do 23.8.2017 (1. termín) výhradně přes přihlašovací systém ORIS: 
http://oris.orientacnisporty.cz. 
 
Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené startovné o 50% až do 28. 
srpna 2017 (2. termín).  
 
Změna jména v rámci oddílu a kategorie je zpoplatněna 20,- Kč. 
 
Požadavky na startovní čas kvůli hlídání dětí nemohou být bohužel akceptovány. 
 
Dodatečné přihlášky nebo změny po tomto datu budou přijímány jen dle možností pořadatele 
a za zvýšené startovné o 100% a to na e-mail :  prihlasky.ospisek@gmail.com. Dodatečná 
přihláška nebo změna e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte potvrzení. 
 
U prezentace je přihlášení možné jen na volná místa ve startovní listině a do vyčerpání 
připravených map a to za zvýšené startovné o 100%. 

 
Kategorie HDR, P se mohou přihlásit na místě bez omezení  

- v sobotu do 12:00 hod. 
- v neděli  do 10:00 hod. 

Dětský koutek: Po dobu závodu bude otevřen v centru závodu dětský koutek.  
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Vklady:  

Kategorie D* Kategorie H* KL KT 

D21A, D21B, D21C H21A, H21B, H21C 200,- 170,- 

D16B, D16C, D18B, D18C, 
D20B, D35B, D40B, D45B 
D50B, D55B 

H16B, H16C, H18B, H18C, 
H20B, H35B, H40B, H45B, 
H50B, H55B 

180,- 160,- 

D 60B, D 65B, D 70B 
D 75B 

H 60B, H 65B, H 70B 
H 75B, H 80B 

130,- 120,- 

D14B, D14C H14B, H14C 100,- 100,- 

T 130,- 120,- 

P 100,- 100,- 

D10N (DF), D10C, D12C H10N (HF), H10C, H12C 60,- 60,- 

HDR 60,- 60,- 

půjčení SI čipu 40,- 40,- 

 
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo HDR, D10N, H10N a P).  
 
Úhrada: v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 7288864001/5500, VS xxxx, přičemž xxxx 
je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 2017. 

Vzdálenosti: parkoviště - shromaždiště    850m 
shromaždiště – start             do 1000 m 
shromaždiště – cíl:               0 m 

Mapy: Sobota (klasická trať): mapa Mehelník, pro kategorie H/D16 – 21 1:15000, E = 5m; pro 
ostatní kategorie 1:10000, E = 5m. 
 
Neděle (krátká trať): mapa Mehelník, 1:10000, E = 5 m. 
Mapy na oba dny připravili Jiří Vištejn a Milan Bílý, stav květen 2017, mapový klíč ISOM 
2000; po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené (tištěno na Pretex). 

Start: intervalový; 
sobota 00=12:00 hod. 
neděle 00=10:00 hod. 

Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent. Zkontrolujte si číslo čipu. Případné nesrovnalosti 
nahlaste na prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z 
čipu a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy 
klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v 
cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na 
prezentaci. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip.  
 
Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce.  
 
Zapůjčení SI čipu 40,- Kč. Při ztrátě poplatek 900,- Kč. 

Hlavní 
funkcionáři: 

ředitel závodu:      Otto Hartvich (R3) 
hlavní rozhodčí:    sobota - Martin Janata (R2), neděle - Zdenko Procházka (R2) 
stavba tratí:           Radim Hošek (R2)  
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Parkování Osobní auta na louce  - parkovné je 60,- Kč na oba dny.  
Parkovné autobusu je 200,-  Kč na oba dny. 
 
Jedná se o nehlídaná parkoviště v dosahu místa shromaždiště. Pořadatel neručí za vzniklé 
škody. 
 
Oddíly, které přijedou autobusem, prosíme o informaci s předstihem - parkoviště autobusů je 
oddělené od parkoviště osobních aut a má omezenou kapacitu.  

Protesty: písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 
1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Orientační sporty Písek, Harantova 1198/38, 
39701 Písek do 24.9.2017. 

Vyhlášení 
výsledků 

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště. Každý den po ukončení 
závodu se bude konat vyhlášení vítězů.  

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v Domově mládeže v Písku, v tělocvičně 
ZŠ T.Šobra v Písku a v ZŠ Kluky.  
 
Domov mládeže v Písku: 
Cena za osobu a noc 280,- Kč 
Snídaně 52,- Kč 
Večeře 83,- Kč  
 
Tělocvična ZŠ T. Šobra v Písku (včetně sprch): 
Cena za osobu a noc 100,- Kč 
 
Tělocvična ZŠ Kluky v Klukách: 
Cena za osobu a noc 80,- Kč 
 
Ubytování, včetně stravování, je  nutno objednat a zaplatit současně s přihláškou v ORISu. 
Na objednávku a platbu po 2. termínu přihlášek nebude brán zřetel. 
 
Přespání v prostorech shromaždiště a parkoviště není povoleno. 

Informace: Na webu závodu  nebo info.ospisek@gmail.com nebo Otto Hartvich 734 420 217. 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a 
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2017.  

Ostatní: Všichni účastníci závodu, kde za účastníky závodu jsou považovány všechny osoby přítomné 
v době konání závodu v prostoru závodu, se  účastní závodu na vlastní riziko a odpovídají za 
jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní 
zástupci. Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených 
při závodě na WWW stránkách závodu a s případným zveřejněním ve sdělovacích 
hromadných prostředcích. 
 
Jakýkoliv prodej pouze s předchozím souhlasem ředitele závodu. 
 
Kategorie D10N, H10N, HDR, P, T mají samostatný start. 
Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 15.4.2017 
 
Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek a TJ OB České Budějovice!  
 
Zdenko Procházka, Martin Janata Otto Hartvich 

hlavní rozhodčí ředitel závodu 
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