
POKYNY 
Oblastní žebříček  

Štít Podkletí 27. 5. 2017 
 

závod JčŽ a Rankingu s koeficientem 1,00 

                                     
 

Pořádající orgán: Jihočeský krajský svaz ČSOS 
 
Pořádající subjekt: TJ Sokol Křemže 
 
Datum: 27. května 2017 – sobota 
 
Centrum závodu: Třísov, koupaliště, GPS 48°52'43.558"N, 14°20'24.479"E 
 
 
Klasifikace závodu:  Denní závod jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati 
 
Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, 
 H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, 
 D10N, H10N – fáborková trať bez doprovodu 
 HDR – fáborková trať pro rodiče s dětmi   
                                       P – jednoduchá trať pro příchozí 
 
Prezentace: 8:30 – 9:30 v centru závodu 

Při prezentaci provede každý oddíl úhradu vkladů za celý oddíl najednou, 
pokud už nebylo startovné uhrazeno na bankovním převodem. 
 
Dohlášky na místě budou možné jen podle možností pořadatele za 1,5 
násobek původních vkladů. Do kategorií P a HDR se lze dohlásit i na 
místě za nezvýšený vklad. 

 
Příjezd: Nebude značen, v Třísově kolem obecního rybníčku stoupat ke koupališti 

asi 800 m. 
 
Parkování: V centru závodů, dbejte prosím pokynů pořadatelů, šetřete místem, ať se 

vejdeme všichni. Parkování zdarma. 
 

Popisy kontrol: K samostatnému odběru v centru závodu. 
 

Startovní listiny: Budou zveřejněny na internetu, v centru závodu na informačních 
tabulích a na startu. 

 
Start: Vzdálen cca 450 m od centra závodu. 
 Změna oproti ROZPISU 
 Intervalovýstart 00 = 10:00 hod 

Organizace startu – tři minutové koridory, v prvním nulování čipu, ve 
druhém kontrola nulování čipu, v posledním příprava na závod. 
Závodníci kategorie P startují na startovací krabičku od času 38 HDR 
startují na startovací krabičku od času 25. 

 
Cíl: Je vzdálen cca 50 metrů od centra závodů.  

Průchod cílem závodník provádí ražení SI jednotky na cílové čáře. V cíli 
bude k dispozici pitná voda. Mapy se v cíli neodevzdávají, dbejte fair-play. 

 
Závodní prostor: Veškerý prostor lesa v okolí shromaždiště – tento prostor je pro závodníky 

zakázaný. 



 
Terén: Kopcovitý terén, místy s hustějším porostem, na hřebeni skalky a 

kameny, hustější síť cest. 
 
Upozornění:               V prostoru závodu se nacházejí včelí úly. 

 Od 12:00 startuje akce místního SDH Třísov Cesta pohádkovým lesem. 
Dbejte zvýšené opatrnosti v lese v prostoru závodu bude zvýšený výskyt 
účastníků jiné akce a strašidel. 

 
 
Mapa: Vláďova hora 1:10 000; E = 5 m; stav 11/ 2016 ,  velikost A4 

Mapovali Vl. Štindl, P. Zimmermenn, M. Piro, revize J. Hulec, J. Hejzlar 
mapový klíč ISSOM 
Mapa nebude vodovzdorně upravena. 
 

Povinné úseky:  Pro všechny závodníky a doprovod je povinným úsekem značená cesta 
 na start. 

Pro všechny kategorie je povinný úsek od startu  
k mapovému startu – značeno fáborky. Za nedodržení povinného úseku 
na mapový start bude závodník diskvalifikován.  

 
Časový limit: 90 min pro všechny kategorie 
 
 
Ražení: Elektronický systém SPORTident (SI). Každý závodník je povinen 

na startu vynulovat a zkontrolovat čip. Nezapomeňte po doběhu čip 
vyčíst! V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do 
připravených políček kleštěmi. Zapůjčené čipy SI je nutno po doběhu 
vrátit v cíli, v případě ztráty čipu bude účtováno 700,- Kč. 

 
Vyhlášení výsledků: Vyhlášení pro kategorie HDR, P a dále HD10 - HD65 proběhne v centru 

závodu cca 20min po uzavření cíle.  
Bude předem oznámeno pořadateli. 

 
WC:       V restauraci „U vlčáka“, zákaz vstupu v botách s hřeby  
 
Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu 

rozhodčímu. 
 

Jury: Složení jury bude vyvěšeno v centru závodů.  
 
Různé:                Občerstvení – v centru závodu, čaj, káva, buchétky, boršč.  
  Mytí – možné v přírodním koupališti. 
   

 
Závodí se dle platných pravidel ČSOS. Každý se závodu účastní na vlastní riziko a je zodpovědný 

za svou bezpečnost! Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci.  

Všichni účastníci této sportovní akce svojí účastí souhlasí s případným použitím fotografií 

a  videozáznamů z akce k propagaci činnosti oddílu a orientačního běhu v médiích. 

 
Přejeme příjemný orientačně-běžecký zážitek. 
 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu:  Nováková Alena 
 hlavní rozhodčí:  Vébr Jiří, R2  

adresa: Ústrašická 287, 391 11, Planá nad Lužnicí 

 stavba tratí:  Hejzlar Josef, R3 
 
 
V Křemži dne: 24. května 2017 


