
 

 

Rozpis závodu 
Oblastní žebříček Štít Podkletí 

12.9.2015 
 

rankingový koeficient 1.00 
 
Název závodů Štít Podkletí, oblastní žebříček na krátké trati  

Pořádající subjekt TJ Sokol Křemže (KRE) 

Druh závodu Krátká trať, závody jednotlivců s intervalovým startem, předpokládané časy vítězů dle 
soutěžního řádu Jihočeské oblasti 

Datum konání závodu 12. 9. 2015 

Centrum závodu Třísov, koupaliště, GPS 48°52'43.558"N, 14°20'24.479"E, http://mapy.cz/s/j641 

Kategorie Viz přihlašovací systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2986  
P jednoduchá trať pro příchozí 
HD10N fáborková trať bez doprovodu 
HDR trať pro rodiče s dětmi, fáborková trať 
H21K, D21K – směrný čas vítěze 30 min 

Termín přihlášek Do 6. 9. 2015, 23:59  
Po tomto termínu až do 10. 9. 2015, 23:59 za 150% vkladu, kromě kategorií HDR a P. 

Adresa pro zasílání přihlášek a) přes přihlašovací systém ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2986 
b) v povinném formátu ČSOB nebo neregistrované závodníky na email: 
vladislava.troupova@cuzk.cz 
Přihlášky e-mailem platné až po potvrzení. 
V přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu. 

Vklady Na účet číslo 582466379/0800 
, VS číslo oddílu z adresáře ČSOS, do zprávy pro příjemce zkratku oddílu, nebo přímo hotově 
při prezentaci 

Kategorie startovné 

DH 10-14, P, HDR 40,-Kč 

Ostatní kategorie 70,-Kč 

Půjčovné čip 40,-Kč/den    
 

Místo + čas prezentace v centru závodu, do 9:00 do 10:00 

Čas startu 00 10:30 

Vzdálenosti Parkoviště aut  - shromaždiště                  do 200 m 
shromaždiště – start  kousek 
shromaždiště - cíl                          co by kamenem dohodil 

Mapa Vláďova hora 1:10 000, e 5m 
Mapováno 2012, 2013, 2014 i 2015, mapový klíč ISOM, laserový tisk, mapa není vodovzdorně 
upravena. 

Terén Kopcovitý terén, místy s hustějším porostem. Na hřebeni skalky a kameny. Hustější síť cest. 

 
Způsob ražení 

Bude použit razicí systém SportIdent, 
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce (půjčovné 40,- Kč/den) 
Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč. 

Možnosti občerstvení Občerstvení v prostoru shromaždiště 

Adresa, kde je možno získat 
informace o závodu 

Vlaďka Troupová, email: vladislava.troupova@seznam.cz 
Webové stránky: http://www.ob-kremze.cz/ 

Ředitel Alena Nováková 

Hlavní rozhodčí Zdeněk Blabla sen. 

Stavitel tratí Josef Hejzlar R3 

Pravidla Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů 
k soutěžím sekce OB 2015. 

Upozornění Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele 
závodu. 

Různé  

 


