
 

Oblastní mistrovství a veteraniáda ve sprintu 

4. kolo sout ěží Východo české oblasti ČSOS  

Datum:    Sobota 9. dubna 2016 
 
Tech. provedení:  Sportcentrum Jičín (SJC) 
 
Přihlášky:  do 3. 4. 2016 přes ORIS 
   poté dle volných map za dvojnásobné startovné (kromě HDR a P) 
 
Kategorie: Mistrovství oblasti: D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C 

H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C  
Veteraniáda: D35C, D40C, D45C,D50C, D55C, D60C, D65C 

H35C, H40C, H45C,H50C, H55C, H60C, H65C, H70C 
Veřejný závod: D10C, D10N, D12D, D14D, D21D, D35D, D45D, HDR, P, T 

H10C, H10N, H12D, H14D, H21D, H35D, H45D, H55D 
 
Vklady: Žactvo (a kategorie P a HDR) 50 Kč, ostatní 80 Kč, půjčení SI čipu 40 Kč 
 
Shromaždiště:  Železnice (okres Jičín) – louka na JV okraji obce (GPS (50.4700447N, 15.3870411E) 
Parkování:  osobní auta – na shromaždišti (poplatek 20 Kč), zákaz parkování v obci!!! 
   autobusy – v obci, dle pokynů pořadatelů 
 
Způsob placení:  převodem na účet 2100548718/2010, VS: 11xxxx, kde xxxx je číslo klubu dle ORIS 
   možno i na prezentaci 
 
Prezentace:   Dopoledne: 8:30 - 9:30 hod v místě dopoledního závodu (Tábor) 
   Odpoledne: 14:30 – 15:00 v místě závodu 
 
Start:    00 = 15:30 hod , intervalový 
 
Vzdálenosti:   parkování osobní auta – centrum: 0m 

parkování autobusy – centrum: 500m 
centrum – start: 600m (50m převýšení), na startu nebude WC! 
centrum – cíl: 0m  
centrum – prezentace: 0m 

 
Mapa:  Železnice, 1 : 5 000, E = 5m (kvůli snížení hustoty vrstevnic v lese), stav březen 2015, 

revize březen 2016, autor Ondřej Prášil, formát A4, mapový klíč ISSOM2007, 
v mapníku 

 
Trať:    Sprint, časový limit 45 minut 
 
Prostor závodu: Obec Železnice a vrch Železný, kromě cesty na start je do prostoru závodu vstup 

zakázán až do skončení závodu 
 
Terén: Část závodu v lesním terénu, dobře průběžném listnatém lese. Druhá část závodu 

v obci Železnice – široké i úzké, zpevněné i nezpevněné komunikace. Doporučujeme 
boty se špunty nebo krosovou podrážkou  
Zákaz použití bot s h řeby!!! Na startu bude kontrolováno. 

 Pozor – n ěkteré silnice mohou být v dob ě závodu zaslepeny pro lepší využití 
variant postup ů (v map ě značka plotu, bude up řesněno v pokynech).  

 
Funkcionáři:   Ředitel závodu: Jiří Kazda 

Hlavní rozhodčí: Jan Mrázek (R1) 
Stavitel tratí: Lenka Kazdová (R3) 

 
Informace:   http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3319 
 
Pravidla:   Soutěží se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Vč. Oblasti 
 
Ostatní:   Závodí se za neomezeného provozu, dejte pozor! 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
   Prodej stánkového zboží jen se souhlasem pořadatele. 


