
SPRINT BENÁTKY 2016 

ROZPIS 

Oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS ve sprintu v kat. DH-12 až DH21L 
závodů systému Ranking s koeficientem 1,02 v kategoriích DH21 a DH-20 

4. závodu MANUFAKTURA žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH-12 až 
DH-18 

4. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH35-, DH45-, 
DH55-, DH65- a DH75- 

veřejného a náborového závodu 

 
 

Pořádající orgán:  Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt:  SK GORDIC Praha Kačerov 

Datum:   Sobota 9. 4. 2016 

Typ závodu:  sprint 

Centrum:   Benátky nad Jizerou, sportovní areál Letní stadion 

GPS N 50°17.50313', E 14°49.17178' 

Mapa:  Benátky, 1 : 4 000, ekvidistance = 2 m, stav léto 2015 (revize březen 2016), 

formát A4, laserový tisk, autor mapy: Michal Reichl, mapový klíč ISSOM 2007. 

Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

Terén:  Historická městská zástavba s provozem omezeným na dopravní obsluhu, 

zámecký park, lesopark. 

Kategorie:  D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D-20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, 

D75- 

H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H-20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, 

H75- 

T – tréninková trať orientačně náročnější 

P – příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky 

HDR – trať pro rodiče s dětmi (bez fáborků) 

Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31.03.2016) na 

podkategorie: 

H21L 90 startujících, H21K ostatní (75% délky L) 

D21L 90 startujících, D21K ostatní (75% délky L)  

Držitelé licence E, R a A (DH 18-20) mohou startovat v podkategorii L i nad 

uvedený počet. O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat 

soutěžní komisi Pražské oblasti sekce OB ČSOS. 

V případě počtu přihlášených do obou podkategorií DH21 nižšího než 100 

mohou být podkategorie sloučeny.  

Prezentace:  8:30 – 9:30 v centru. 

Start:  Intervalový, 00 = 10:30 hod, vzdálenost do 700 m 

Kategorie HDR začíná startovat v čase 40 

 Kategorie HDR, T a P mohou startovat do konce startu ostatních kategorií, 

který předpokládáme přibližně do12:40 (resp. startovní čas 130)   

Cíl:    Vzdálenost do 300 m 

Parkování:  Parkoviště u Letniho stadionu podle pokynů pořadatelů, kdo se nevejde, tak v 

okolí v souladu s dopravním značením. Parkovné nebude vybíráno.  

 

http://www.manufaktura.cz/


Přihlášky:  1. termín neděle 3.4.2016 23:59:59  

2. termín úterý 5.4.2016 23:59:59 za zvýšené startovné 

přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/. 

Do kategorií DH10 a HDR se bude možno přihlásit na místě bez zvýšeného 

vkladu. 

Prosíme rodiče, kteří chtějí absolvovat trať HDR, aby požádali o brzký 

start (budou zařazeni na přední místa své losované skupiny podle 

rankingu – viz soutěžní řád Pražské oblasti sekce OB ČSOS) neboť je 

nutné, aby pro zachování fair play v soutěži o postupová místa na MČR 

nejdříve absolvovali svoji trať a teprve potom šli na HDR. 

Výsledky:  Průběžné výsledky budou vyvěšeny v centru. 

Vklady:   kategorie    1. termín 2. termín 

DH-10, HDR   60 Kč   60 Kč 

DH-12, DH-14, od DH65-  60 Kč   90 Kč 

DH-16 – DH55-   100 Kč  150 Kč 

T     90 Kč   150 Kč 

P     60 Kč   60 Kč 

 startovné je také možné zaplatit v hotovosti na prezentaci, ale pouze 

souhrnně za celý oddíl 

 změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu za 20 Kč 

 změna času bude považována za dohlášku 

Platbu vkladů zasílejte na bankovní účet SK GORDIC Praha Kačerov č. ú. 

193297102/0300 

variabilní symbol = kód oddílu v adresáři ČSOS; do zprávy pro příjemce 

napište pouze registrační zkratku oddílu. 

Systém ražení:  Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI). Čip SI lze zapůjčit od 

pořadatele za poplatek 30 Kč (od neregistrovaných závodníků bude vybírána 

vratná záloha 700 Kč) 

Protesty:  Protesty proti oficiálním výsledkům je možno doručit na adresu: 

Zdeněk Koč, Školní 189, Průhonice, 252 43  

Funkcionáři:   ředitel:   Michal Reichl, R3 

hlavní rozhodčí:  Zdeněk Koč, R2 

stavitel tratí:   Lumír Koč 

Informace:   http://www.skmeteorkacerov.cz/ob/sprint-benatky/ 

   zkoc.par@post.cz 

Předpis:  Závod proběhne podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a 

Prováděcích pokynů Pražské oblasti sekce OB ČSOS. 

Omezení:   Při závodech je zakázáno používat boty s hřeby !!! Závodní obutí bude na 

startu pořadateli kontrolováno, závodníci nesplňující tuto podmínku 

nebudou připuštěni ke startu. Vzhledem k tomu, že se část závodu poběží 

ve strmém terénu podzámeckého parku, doporučujeme běžeckou obuv se 

špunty. 

Závody budou probíhat za běžného městského provozu, závodníci jsou proto 

povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Snažte se příliš neomezovat 

turisty a procházející se občany. 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Pražské oblasti sekce OB ČSOS dne 17. 2. 2016 

http://www.skmeteorkacerov.cz/ob/sprint-benatky/

