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                                    Závod  Jihočeského žebříčku  /Jčž /  
                        Veřejný  orientační  závod,      4 . Linz  Cup  2014 / LC /  
 
Pořadatel: 
Datum: 
Druh závodu: 
Shromaždiště: 
 
Kategorie: 
 
 
 
 
Přihlášky: 
 
 
 
Vklady: 
 
 
 
 
 
 
 
Prezentace: 
Mapa: 
 
Předpis: 
 
Funkcionáři: 
Různé: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informace pro 
abonenty LC: 
 
 
 

JčAOS , OCB + PCB 
30 .08.2014 - sobota 
závod  jednotlivců  na zkrácené  trati 
u objektu JVS; po panelové cestě do Včelné, odbočující ze silnice Č.B.-Římov za 
obcí Roudné   
F,K,  /do 2 km /, trať značená fáborky,  pro děti,rodiče s dětmi, začátečníky,  
P,  /do 3 km /, jednoduchá trať pro příchozí, začátečníky, 
C,DBK,HBK,DBL,HBL,HA, / kategorie,které nejsou omezeny věkem /, 
D10, D12, D14, D16, D18,D20,D21, D35, D45, D55, D65, 
H10, H12, H14, H16, H18,H20,H21, H35, H45, H55, H65                                                                                          
do 20.8./1 termín/, 27.8./2 termín/, 29.8./3.termín/,přes přihlašovací systém ORIS, 
nebo výjimečně na e-mail : alca.marek@seznam.cz  
přihlášky na F,P, jsou možné také při prezentaci  
přihlášky od 28.8.  pouze podle možností pořadatele  

   do 20.8.         do 27.8.       do 29.8. 
F, K,     40 Kč             40 Kč          40 Kč                                                                    
DH10,DH12,DH14,P, 40 Kč             60 Kč          80 Kč                                                                                                                                                                                                
DH16,DH18,DH20,DH21, 80 Kč           120 Kč        160 Kč 
DH35,DH45,DH55,DH65, 80 Kč           120 Kč        160 Kč 
C,DBK,DBL,HBK,HBL,HA,80 Kč           120 Kč        160 Kč 
půjčovné SI - 40 Kč, náhrada za ztracené SI - 800 Kč  
vklad bude vybírán při prezentaci, vklad za změny při zachování kategorie je 30 Kč 
od 13 do 14 hodin na shromaždišti 
Rožnovský les, 1:10000, e=5 m, stav 2013, rozměr A4, laser.tisk nebo kopie mapy 
                         mapa nebude v obalu,obaly budou na startu k dispozici 
závodí se podle Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu JčAOS a Prováděcích pokynů 
JčAOS, závodníci se účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody                     
ředitel: Zdeněk Blabla,   hl.rozhodčí: Marek Ševčík,   stavba tratí: Václav Bouček 
bude použitý záznamový systém SI, nebo ražení na papírové průkazy 
start: vzdálenost z parkoviště  do 1000 m, čas startu   00 = 15 . 00  hodin 
cíl: vzdálenost z parkoviště  do  500 m   
informace o závodu budou na stránkách ORIS, PCB a  JčAOS 
závodníci kategorie F startují buď bez SI čipů, pak použijí průkazy, nebo použijí SI, 
není jim měřen čas a mají volný čas startu, pořadí se v této kategorii neurčuje  
ubytování pořadatelé nezajišťují, je možné v kempech Stromovka, Štilec, v hotelu U 
pralesa  
v neděli, 31.8., pořádá další závod  Jčž   TJ OB Č.Budějovice - VCB  
 
abonenti přihlášení na LC se nepřihlašují a vklad neplatí, jsou zařazení do kategorií 
LC 
rozšíření přihlášky abonenentů LC na Jčž je možné při stejné trati Jčž a LC, abonent 
při prezentaci na dohlašovacím tiskopisu oznámí kategorii Jčž, do které se přihlašuje,  



                        
 
 
 
 
 
 
 

a doplatí pouze rozdíl vkladů  -  30 Kč  
abonet, kterému nesouhlasí trať LC s tratí Jčž a dá přednost Jčž, se přihlásí v prvním 
termínu na ORISu do vybrané kategorie Jčž a doplatí pouze rozdíl vkladů - 30 Kč                 
shodnost tratí kategorií Jčž a LC: 

                              F --- K ,  D14 --- C,  D45 --- DBK,  D35 --- DBL,  
                                   H55 --- HBK,  H45 --- HBL,  H35 --- HA                       
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