
Závod se koná pod záštitou města Železnice 

 

Rozpis 
Žebříček B-Čechy v orientačním běhu 2015 (5. a 6. závod) 

závod Rankingu (koeficient 1,04) 

veřejný závod v orientačním běhu  

 
Datum konání: Sobota 6. 6. 2015 závod na klasické trati, start 00=12:00 

Neděle 7. 6. 2015 závod na krátké trati, start 00=10:00 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

Pořádající subjekt: TJ Sportcentrum Jičín (SJC) 

Shromaždiště: Pekloves, louka na kraji obce (50.5010736N, 15.3461536E) 

Prezentace: V centru závodu: 

sobota 9:30 – 11:30 hod. 

neděle 8:30 – 9:30 hod. (pouze změny a dohlášky)  



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 

D10N (fáborky), D10C, D12C, H10N (fáborky), H10C, H12C 

HDR (fáborky – rodiče s dětmi), P, T 

P – jednoduchá trať pro příchozí, T – mapově náročnější tréninková trať 

Přihlášky: Do 25. 5. 2015 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2705), 
ve výjimečných případech na sjc@post.cz (elektronická přihláška je platná 
po potvrzení příjmu). 

Po termínu a na místě jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad (viz 
údaj u vkladů v závorce).  

Vklady: DH21A, B, C: 

klasická trať 200 Kč (260 Kč), krátká trať 170 Kč (220 Kč) 

DH16B-DH20B a DH35B-DH55B: 

klasická trať 180 Kč (230 Kč), krátká trať 160 Kč (210 Kč) 

DH60B a výše, T: 

klasická trať 130 Kč (170 Kč), krátká trať 120 Kč (160 Kč) 

P, DH14B: 

klasická trať 100 Kč (100 Kč), krátká trať 100 Kč (100 Kč) 

HDR, DH10N, DH10C, DH12C: 

klasická trať 60 Kč (60 Kč), krátká trať 60 Kč (60 Kč) 

Úhrada plateb je nutná v termínu přihlášek na účet pořadatele 
2100548718/2010, VS 15xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS 
2015. Do poznámky napište zkratku klubu, případně jméno (registrační 
číslo) přihlašovaného závodníka. 

Storna: Do 28. 5. 2015 vracíme 100% startovného. 

Do 1. 6. 2015 vracíme 50% startovného. 

Později odhlášeným startovné nevracíme. 

Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště do 200 m 

shromaždiště – start do 3000 m 

shromaždiště – cíl 0 m 

Příjezd busem, prosím, nahlaste v ORISu. 

Mapy: Sobota (klasická trať): 1 : 15 000, ekv. 5m (kategorie DH16 – 21) 

1 : 10 000, ekv. 5m (ostatní kategorie) 

Neděle (krátká trať): 1 : 10 000, ekv. 5 m 

Hlavní kartograf Milan Borovička, stav květen 2015, mapový klíč ISOM 
2000; po oba dny budou mapy vodovzdorně upravené. 

Terén: Kopcovitý (400-678 m n. m.), střední hustota komunikací, různě průběžný 



smíšený les, občas podrost. Mírné i prudké svahy místy s kamenitou pod-
ložkou. Prostor krátké trati tvoří svah s čistým lesem a spoustou terénních 
detailů. Předchozí mapy: Kámen (1990) a Pramen (1990). 

Start: Intervalový – sobota 00=12:00 hod., neděle 00=10:00 hod. 

Systém ražení: SPORTident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den 

Funkcionáři: Ředitel závodu: Jan Mrázek 

Hlavní rozhodčí: Tomáš Kalenský, R2 

Stavba tratí: sobota: Jaroslav Havlík, R2 

neděle: Ivana Bochenková, R2 

Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč osobně hlavnímu rozhodčímu v termí-
nu podle Pravidel OB čl. 26.1, podle čl. 26.2 poštou na adresu sjc@post.cz. 

Informace: web: http://scjicin.cz/zb2015 

e-mail: sjc@post.cz 

tel.: 724 767 424 (Jan Mrázek) 

Propagace závodů zdarma, pro prodejní činnost kontaktuje: 

Martin Mazúr tel.: 739 587 021, e-mail: martin.mazur@sixducks.sk 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a 
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2015 

Ubytování: Ve vlastních spacácích na zemi v sokolovně v Jičíně a Železnici 
za 80 Kč/os/noc. 

Ve vlastních spacácích na posteli v chatkách v kempu Jinolice a Dřevěnice 
za 150 Kč/os/noc (cena je včetně všech poplatků). 

Kapacita ubytování je omezená, objednávejte spolu s přihláškou v IS ORIS. 

V případě malého zájmu může být otevřena jen jedna sokolovna nebo 
jeden kemp. 

Více informací najdete na stránkách závodu. 

Zákaz nocování na shromaždišti. 

Závody se konají blízko velmi turisticky navštěvované oblasti Český ráj, 
kde je spousta možností ubytování jak v kempu (Kněžnice, Jinolice, Pařez), 
tak v penzionu či hotelu (Jičín, Lomnice n. P.). Pro kontakty použijte např. 
http://mapy.cz.  

Upozornění:  Sobotní závod částečně probíhá v Přírodní památce Cidlinský hřeben. 
Předmětem ochrany je rozsáhlý lesní komplex s významným bylinným 
podrostem a největším výskytem mravence lesního v Podkrkonoší. 
V žádném případě nepoškozujte kupy mravenišť! 

 

Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 11. 3. 2015 

 



 
Město Železnice 

   

 

Zveme Vás na pohodové prázdninové závody v Českém ráji – Rumcajsovy míle 

14. 8. – 16. 8. 2015 | Mužský | 4 etapy 

http://scjicin.cz/rumcajsovymile 

 
 

Partneři Českého svazu orientačních sportů: 

 


