
 
 

R O Z P I S 
 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga  
Datum:   30.8. - 1.9.2013 
Centrum:  Nový Dvůr u Žihle, Škola v přírodě Sklárna 
Program:  
pátek 30.8. odpoledne - E1 - krátká trať   

- závod Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
  - veřejný závod a náborový závod 
sobota 31.8. dopoledne - E2 - krátká trať    

- závod Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
- závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH12 až DH18) 

  - závod Enacon ligy (v kat. DH10 až DH18) 
  - závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-L, 45-L, 55-, 65- a 75-) 
  - veřejný a náborový závod 
sobota 30.8. odpoledne - E3 - lesní sprint  

- závod Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
  - veřejný a náborový závod 
neděle 1.9. dopoledne - E4 - klasická trať    

- závod Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
  - závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB (v kat. DH12 až DH18) 

  - závod Enacon ligy (v kat. DH10 až DH18)   
- závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-) 
- veřejný a náborový závod 

Celkové výsledky budou počítány jako součet časů závodníka v etapách E1 až E4. 
Terén:  Mírně zvlněný terén s velkým množstvím situačních detailů (kameny, skalky, 

kamenná pole) a dobrou průběžností. Porostově velmi různorodý. Středně 
hustá síť komunikací. 

Mapy: E1: Sáhy 1 : 10 000, E=5m, rozměr 17x27 cm, hl. kartograf : M. Lejsek, P. 
Hranička 
E2: Sklárna - jih 1 : 10 000, E=5m, rozměr 17x27 cm, hl. kartograf : M. 
Nožička 
E3: Sklárna - sever 1 : 5 000, E=5m, rozměr A5, hl. kartograf : M. Lejsek, P. 
Hranička 

E4: Tis/Sklárna 1 : 10 000, delší kategorie 1 :15 000, E=5m, rozměr A4, hl. 
kartograf : M. Lejsek, P. Hranička 
Stav léto 2013, laserový tisk, mapový klíč ISOM, mapy nebudou 
vodovzdorně upraveny, na startu však budou k dispozici mapníky 
odpovídající velikosti. 

Kategorie:  dle soutěžního řádu PSOS. Podkategorie L (dlouhá) a K (krátká) jsou 
vypsány u kategorií DH21, DH35 a DH45. 
Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31.7.2013) na 
podkategorie: 
H21L 90 startujících  D21L 90 startujících  
H21K ostatní (75% délky L) D21K ostatní (75% délky L) 
Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují 
umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený 
počet. O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat soutěžní 
komisi PSOS. 
DH10L, HDR (děti s rodiči), P (příchozí), T (trénink) 

Prezentace:  v centru, vždy ve startovní čas -120 až -60  
Start:        E1: 00=15.00, intervalový, vzdálenost do 2000 m 
  E2: 00=10.00, intervalový, vzdálenost do 2000 m 

E3: 00=17.00, intervalový, vzdálenost do 1500 m 
  E4: 00=10.00, intervalový, vzdálenost do 2000 m 
Cíl:   vzdálenost do 1500 m  
Parkování:  vzdálenost do 200 m 
Přihlášky:  přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/,  
  do 23.8. (za základní startovné do 12.8.)  

Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS na e-mail: 
vojta.hora@volny.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte 
odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení 
závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a 
kategorii. Přihlášky po tomto termínu pouze za zvýšené startovné a podle 
technických možností pořadatele. Do kategorií DH10L, HDR a P se bude 
možno přihlásit i na místě bez zvýšeného vkladu.  

Vklady:      za 4 etapy   za 1 etapu  
do 12.8. / později   do 12.8. / později  

  DH10L, HDR, P  200 Kč / 200 Kč  50 Kč / 50 Kč  
  DH10-14, DH65-75 200 Kč / 280 Kč  50 Kč / 70 Kč 
  ostatní, T  350 Kč / 500 Kč  90 Kč / 130 Kč  

- vklad zaplaťte na účet č. 1955703504/0600 u GE Money Bank a.s., 
název účtu "SK Praga" (uveďte var. symbol „77XXXX“ kde XXXX je 
číslo oddílu v adresáři ČSOS) 

- vklad do 500 Kč je možno uhradit v hotovosti na prezentaci 
- změna jména nebo času v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč 
- ostatní změny jsou považovány za dohlášku (zvýšený vklad) 

Systém ražení:  Při závodě bude použit systém ražení Sportident (SI). Závodníci, kteří 
nedisponují vlastními SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 
20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč. 
Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně 
s vkladem. 

Protesty: Vklad při podání protestu je 200 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům 
možno doručit na níže uvedené adresy. 
E1: Martina Spurná, Jiříčkové 2, Praha 10, 106 00 
E2: Jan Flašar, Vyšný 59, Český Krumlov, 381 01 

http://oris.orientacnisporty.cz/


 

E3: Ctibor Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00 
E4: Ondřej Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00 

Informace:  http://www.skpraga.cz/soubory/sklarna2013/, Tomáš Landovský, email: 
tomland@seznam.cz, mobil: 728 629 957 

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

Ubytování:  Pořadatel zajišťuje následující ubytování (vše přímo v centru, vše od pátku 
30.8.): 
A) Ubytování na podlaze (vlastní spací pytel a karimatka). Cena za osobu a 
noc 80 Kč. Objednávky na tento typ ubytování uveďte v přihlášce a úhradu 
proveďte společně s vkladem. 

 B) Ubytování na postelích s povlečením (převážně 3-4 lůžkové pokoje, 
sociální zařízení na chodbě). Cena za osobu a noc 150 Kč. Ubytování bude 
obsazeno v pořadí došlých přihlášek. Objednávky prosím pište na e-mail: 
ubytovanisklarna@centrum.cz a úhradu proveďte společně s vkladem. 

 C) Ubytování na postelích s povlečením (převážně 2-3 lůžkové pokoje, 
sociální zařízení na pokoji). Cena za osobu a noc 250 Kč. Ubytování bude 
obsazeno v pořadí došlých přihlášek. Objednávky prosím pište na e-mail:  
ubytovanisklarna@centrum.cz a úhradu proveďte společně s vkladem. 

Stravování:  Je možné objednat snídaně na 31.8. a 1.9. a večeře 30. a 31.8. Ceny a 
jídelníček bude postupně doplněn.  
Objednávky stravování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně 
s vkladem. 
V průběhu závodů bude otevřená hospůdka v těsné blízkosti centra a 
pořadatelský bufet. Jiné možnosti stravování v místě nejsou!  
Další stravovací možnosti: Restaurace U zámku (Žihle - Nový Dvůr, 3 km) 
nebo Restaurace U Čapků (Tis u Blatna, 3 km). 

Funkcionáři:    ředitel  hlavní rozhodčí stavitel 
E1:   T. Landovský  M. Spurná  J. Flašar   
E2:   T. Landovský  J. Flašar   T. Landovský  
E3:   T. Landovský  C. Sysel  O. Sysel 
E4:   T. Landovský  O. Sysel  C. Sysel    

Upozornění:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo 
propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se 
souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku 
na shromaždišti.  

 
V Praze dne 9.5.2013       Richard Samohýl, předseda SK Praga 
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