
 

 

ROZPIS 
2. závodu jarního Manufaktura žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 
2. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti,  
závodu celostátního Rankingu (koeficient 1.00),  
veřejného a náborového závodu 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN 
Pražský svaz orientačních sportů 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT 
OK Slavia Hradec Králové (SHK)  

DATUM 
Sobota 28. 3. 2015 

MÍSTO KONÁNÍ 
Oseček, okres Nymburk 

SHROMAŽDIŠTĚ 
Na louce u lesa (50.1045 N,15.1317 E), doporučujeme klubové stany 

TYP ZÁVODU 
Závod na krátké trati, intervalový start.  
Závody probíhají podle platných Pravidel pro OB. 
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu 
soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu PSOS pro odpovídající typ trati. 

KATEGORIE 
D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K 
D35, D45, D55, D65, D75 
H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K 
H35, H45, H55, H65, H75 
HDR (rodiče s dětmi), trať pro příchozí P (3 km), tréninková trať T (5 km), 
Závodníci kategorie HDR, P, T mohou startovat kdykoliv v časovém intervalu 
vymezeném v pokynech s použitím startovací SI-jednotky. 
Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking.  
 
Pouze v rankingových kategoriích D21 a H21 dojde ke spojení podkategorií se 
závodem Východočeského poháru: 
Přihlášení do podkategorie L  budou sloučeni s přihlášenými do podkategorie A (Vč). 
V této podkategorii je limit 90 startujících s tím, že držitelé lic. E, R a A (18-20) 
mohou startovat nad uvedený počet.  
Přihlášení do podkategorie K  budou sloučeni s přihlášenými do podkategorie C (Vč). 
Přes výše uvedené je žádoucí, aby se závodníci D21 a H21 Pražské a Středočeské 
oblasti přihlásili v ORISu do závodu své oblasti, protože jen tak bude zajištěno, 
že budou zařazeni do startovní listiny až od 11:15 obdobně jako ostatní závodníci 
Pražské a Středočeské oblasti.  
    
 

 



 
 
MAPA 

Bor, M 1:10000, E 2.5 m, stav březen 2015, autor Jan Netuka, ISOM2000, rozměr A4 
nebo 2x A4, v mapníku. 

TERÉN 
Dosud nikdy pro OB nepoužit. V části jsou členité písečné přesypy s relativním 
převýšením do 10 m porostlé dobře průběžným, převážně borovým lesem (prostor v 
Čechách ojedinělý, podobný s okolím jihomoravského Vracova, dějištěm MČR š+k 
2015), v části je les bez převýšení a bez detailů s hustou sítí komunikací. 

RAŽENÍ 
Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. 
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za 
poplatek 40 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč. 

PREZENTACE 
v centru závodu 8:45 – 11:30 

START 
00 = 10:00, závodníci Pražské a Středočeské oblasti budou startovat od 11:15 
(od 10 hodin probíhá závod Východočeské oblasti) 

VZDÁLENOSTI 
parkoviště-centrum do 2000 m 
centrum-start do 800 m 
centrum-cíl do 800 m 

PŘIHLÁŠKY 
Do neděle 22. 3. 2015 23:59:59 v ORISu, nouzově na adresu vcp#shk-ob.cz. 
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). 
Dohlášky po termínu lze pouze do kategorií HD10L, HDR, T a P, do ostatních 
kategorií brány nebudou!!! 

VKLADY 
Kategorie do 22. 3. po 22. 3. 
HD10L, HDR, P 60 Kč 60 Kč 

HD10, HD12, HD14, HD65, HD75 60 Kč nelze 
T 100 Kč 100 Kč 

ostatní 100 Kč nelze 
Vklady se platí na místě v hotovosti najednou za všechny řádně přihlášené 
závodníky z jednoho klubu. 

PROTESTY 
Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně po závodě 
na adresu: Jan Netuka, Kladská 249, 500 03  Hradec Králové 

INFORMACE 
http://www.shk-ob.cz/poradani, Jan Netuka, 731 187 652, jnetuka@wo.cz 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU 
Ředitel závodu: Karel Toužil 

Hlavní rozhodčí: Jan Netuka 

Stavitel tratí: Jakub Weiner 
 


