
OK RAKOVNÍK - POKYNY

2. -3. závodu Manufaktura  žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH-12 až DH-18, 
2. -3. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH35-, DH45-, 

DH55-, DH65- a DH75-,
1.  -2.  závodu Oblastního žebříčku Západočeské oblasti  ČSOS závodu celostátního Rankingu (v kat.  

DH21, koeficient 1.00), veřejného a náborového závodu

Pořádající orgán:  Středočeský svaz orientačních sportů (StřO)                                        
Pražský svaz orientačních sportů (PSOS)   
Západočeský svaz orientačních sportů (ZĆO)

Pořádající subjekt: OK Rakovník
Datum a typ závodu:  sobota 2. 4. 2016  -  krátká trať, intervalový start, 00 = 12:00 hod

neděle 3. 4. 2016  -  klasická trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod
kategorie HDR, P3 startují kdykoli (v čase 00 - 120) na startovací krabičku
pozor změna oproti rozpisu (kategorie DH10L startují podle startovky)

Centrum:  Kynologické cvičiště Rakovník, výpadovka na obec Olešná, GPS: 50.1148947N, 13.7124547E
Mapa:  SOBOTA - „NA KOKRDECH II“ 1 : 10 000, ekv = 5 m, stav 3/2016, formát A4

NEDĚLĚ - „NA KOKRDECH“ 1 : 10 000, ekv = 5 m, stav 3/2016, rozměr 43 x 22 
cm (formát A4 pro kategorie DH10, DH10L, DH12, DH14, D16, D18, D35K, 
D45K, D45L, DH55, DH65, DH75, HDR a P3) vše laserový tisk ŽAKET, autor 
mapy: Milan Bílý. Mapa nebude vodovzdorně upravena (na startu možnost využít 
igelitové obaly), v cíli se nevybírá – spoléháme na fair-play

Terén: Pro OB dosud panenský, mírně zvlněný, porostově členitý, místy četné meliorace, mělké 
rýhy a údolíčka, místy jámy a zákopy – bývalý vojenský terén. Hustá síť komunikací a 
cyklostezky. Na krátké trati v SOBOTU upozorňujeme, že některé kategorie budou v 
závěru tratí překonávat porostově velmi zajímavou oblast, doporučujeme věřit mapaři a 
tudíž nepokoušet se překonat 100% zelenou. 

Kategorie:  D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K,    
D55, D65, D75, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35L, H35K, 
H45L, H45K, H55, H65, H75,    

   HDR - fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi, oranžové fáborky (doprovod, běžící i 
svou trať, tuto absolvuje dříve, než trať s dítětem),
P3 – 3km jednoduchá trať pro příchozí – náročnost DH12,   
T6 - tréninková trať, nevhodné pro začátečníky

Tratě: SOBOTA -  některé kategorie mají na trati povinný úsek (vyznačeno v popisech i 
na mapě - v terénu červené fárorky, začátek a konec značen lampionem - 100m),
NEDĚLE - některé kategorie mají na trati povinný úsek (vyznačeno v popisech i 
na mapě - v terénu červené fárorky, začátek a konec značen lampionem – 120m),
NEDĚLE - některé kategorie mají povinný přeběh místní komunikace Rakovník –
Olešná. Na jiném místě není přeběh silnice povolen. Pozor, kontrola č 108 se razí pro 
všechny kategorie přebíhající silnici 2x (viz popisy). Přeběh silnice je povolen úřady a 
hlídán pořadateli, dbejte pokynů pořadatele. Je zde také jedna ze tří občerstv. stanic.

Popisy: Pro všechny kategorie na mapě a samoobslužně v centru
Systém ražení:  Elektronický způsob ražení kontrol Sport-Ident
 Možnost zapůjčení Si čipu na prezentaci (40kč), neregistrovaní + záloha 700 Kč 
Prezentace:  V centru závodu  SOBOTA  2. 4. 2016 10:30 – 11:30 hod

     NEDĚLE 3. 4. 2016  08:30 – 09:30 hod
Vzdálenosti:  P AUTO – centrum 100 – 300 m, 

P BUS – centrum 800 m - u odbočky ze silnice   
centrum – start  SOBOTA 900 m, NEDĚLE 800 m, modrobílé fáborky, na startech 
není TOI TOI. 
cíl – centrum  SOBOTA 50 m, NEDĚLE 200 m

Parkování:  Na louce přilehlé k centru závodů, poplatek za parkovné 20,-- Kč



Dětský koutek:  Po dobu závodu v centru 
WC:    TOI TOI u centra 50 m směr start 
Mytí:   není zajištěno, pouze pro ubytované v tělocvičnách ZŠ Rakovník
Občerstvení:  SOBOTA A NEDĚLE voda se šťávou v centru pro doběhnuvší závodníky, stánek v 

centru závodu zajišťuje firma GRIL U TOMÁŠE (kuře, bagety, polévka, párky, čaj, 
kafe, sušenky a další – osvědčené z centra Rakovníka)
http://www.kurata.er.cz/
NEDĚLE - většina kategorií na klasické trati, voda a voda se šťávou

První pomoc:  v centru závodu 
Přihlášky při prezentaci: do kat.  HDR, DH10L, DH10, P - bez zvýšeného startovného. Ostatní kategorie 

pouze na volná místa ve startovní listině za dvojnásobné startovné. Změna 
kategorie je považována za dohlášku. Změna v rámci kategorie a oddílu 20,-- Kč  

Ubytování: Bližší info pro ubytované v tělocvičnách ZŠ Rakovník na prezentaci
Předpis:  Závody probíhají podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů dle platných    

pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního řádu 
daných oblastí

Časový limit: SOBOTA 120 min 
NEDĚLĚ 180 min

Vyhlášení výsledků: pro všechny kategorie co nejdříve v cetnru, vítěz obdrží drobnou cenu
Výsledky: Předběžné v centru, oficiální v ORISU
Protesty:  Písemně s vkladem 200,-- Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu, později do 14 dnů na 

adresu  HR:  Milan  Bílý,  Pod  Nemocnicí  2154,  269  01  Rakovník,  tel.:  723  612  197, 
bilymilan@volny.cz 

Jury: Seznam členů bude vyvěšen v centru
Funkcionáři závodu: ředitel   Pavel Otta    

hlavní rozhodčí  Milan Bílý, R2    
stavitel tratí  Petr Bílý, R2, Tereza Ottová

web závodu:  www.ok-rakovnik.webnode.cz, více info na ORISU
Informace:  Milan Bílý, bilymilan@volny.cz, tel. 723 612 197
Upozornění:  Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.

Celý závodní prostor je pro závodníky v době mimo svůj závod zakázaným prostorem,
přísný zákaz přebíhat pole   

Sponzoři závodu: Město Rakovník, Procter&Gamble-Rakona, LČR s. p., Mountfield Jesenice, všem děkujeme.    
  
V Rakovníku dne 27. března 2016

http://www.kurata.er.cz/
mailto:bilymilan@volny.cz
http://www.ok-rakovnik.webnode.cz/

