
ROZPIS 
závodu systému Ranking s koeficientem 1,00 

6. závodu Manufaktura Pražského žebříčku a Středočeského žebříčku v kategoriích DH10-18 (podzim) 
závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35-75 

závodu Manufaktura ligy Pražské a Středočeské oblasti 
veřejného závodu pro příchozí 

 
 
 

Pořádající orgán:  Středočeský svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekt:  SK Los Mělník 
Datum:  neděle 25. října 2015 
Typ závodu:  krátká trať 
Centrum:        Horní Bezděkov, letohrádek Vendula 
Kategorie:  Soutěžní: DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21L, DH21K, DH35, DH45,  
  DH55, DH65,  DH75 
  T – tréninková trať orientačně náročnější  
  P – příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky 
  HDR – fáborkovaná trať pro děti v doprovodu rodičů,  

H10L a D10L – fáborkované tratě pro chlapce, resp. dívky, do 10 let věku bez 
doprovodu rodičů. 

   
V případě nízkého počtu přihlášených mohou být podkategorie K a L sloučeny. 
Předpokládané časy vítězů podle SŘ PSOS. 

 
Podkategorie D21L a H21L mají kapacitu 90 závodníků, způsob nasazování 
závodníků se řídí soutěžním řádem rankingu, nadpočetní závodníci přihlášení do 
podkategorie L budou přeřazeni do kategorie K. 
Držitelé licence E, R, (případně A patřící věkově do kategorií DH-18 či DH-20), kteří nebyli 
zařazeni do podkategorie D-21L či H-21L podle svého rankingového umístění, mají právo 
startovat v podkategorii D-21L či H-21L i nad uvedený počet, je-li to technicky možné. 

 
Přihlášky:  Do pondělí 19.10.2015 20:00:00 pomocí elektronického systému ORIS 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3077, ve výjimečných případech 
(neregistrovaní jednotlivci) i e-mailem na adresu losmelnik(at)gmail.com. Přihláška 
e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Neregistrovaní v ČSOS hlásící 
se mailem uvedou jméno, ročník narození, kategorii, kterou chtějí běžet, číslo svého 
SI čipu nebo požadavek na zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce 
nemusí být zařazeni do startovní listiny, případně do soutěží. 

 
Vklady : 
   kategorie   v termínu   po termínu 
     DH10 - DH14, od DH65    60 Kč       90 Kč 
   DH16 – DH55 , T     100 Kč     150 Kč 
   P, HDR, DH10L     60 Kč       60 Kč 
 

Vklad je možné uhradit na účet SK Los Mělník, bankovní spojení 
2500371851/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře 
ČSOS, nebo v hotovosti při prezentaci 
Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma, ostatní změny 
do prezentace zdarma, při prezentaci za poplatek 20 Kč. 

 



Mapa:  Kategorie DH35 – 75 Brdce, 1 : 7 500, ekv. 5 m, formát A4, 
ostatní kategorie Brdce, 1 : 10 000, ekv. 5 m, formát A4, 
stav září 2013, revize září 2015, není vodovzdorně upravena, 
mapovali L. Hýbl, D. Komín. 

Terén:  Mírně zvlněný terén s hlubokým údolím a hřebenem s velkým množstvím situačních 
detailů (kameny, srázky, kamenná pole), les s velkou členitostí porostů různého stáří 
a průběžnosti.  

Prezentace:  9:30 – 10:15 hod., změny a dohlášky pouze do 10 hod.! v centru, oddíly s předem 
zaplaceným startovným beze změn a dohlášek mohou odprezentovat i později 

Start:   Intervalový, 00 = 11 hod., závodníci v kategoriích HDR a P startují na krabičku v 
libovolném čase 

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: do 700 m 
 centrum – prezentace: 0 m 
 centrum – start: do 1000 m 
 centrum – cíl: do 500 m 

Systém ražení: Sport-Ident (SI). Čip SI lze zapůjčit od pořadatele za poplatek 40 Kč 
(od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha 700 Kč) 

Protesty:  Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 
Školka: Bude po dobu závodu k dispozici na shromaždišti 
Pořadatelé: ředitel: Markéta Šimková, R3 

hlavní rozhodčí: Lukáš Hýbl, R3, Rybáře 748, Mělník  
stavitel tratí: Markéta Šimková, R3  

Informace: http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com 
Předpis:      Závod proběhne podle platných Pravidel orientačního běhu ČSOS, podle Soutěžního 
  řádu PSOS a Prováděcích předpisů PSOS a SSOS  
 
 
 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí PSOS a SSOS dne 30.9.2015 
 
 
 
 

 

 
 


