
Rozpis závodů Bílá skála 2018
Žebříček B-Čechy-východ, Český pohár veteránů 2018

9.-10.6. 2018

rankingový koeficient 1.04

Název závodů Žebříček B  Čechy-východ, Český pohár veteránů
závod Ligy Vysočiny,  veřejný závod, informace na http://zbcechy.sosjh.cz/

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt Sdružení Orientačních Sportů Jindřichův Hradec, z.s.  (SJH)

Druh závodu Klasická (sobota)  a krátká (neděle)  trať, závody jednotlivců s intervalovým startem, 
předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu soutěží sekce OB

Datum konání závodu 9.-10.6.2018

Centrum závodu Areál LDT Bílá skála, GPS 49.0750442N, 15.0882325E

Kategorie D10N, D10C, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21C, D21D, D35B,D35C, D40B, 
D45B,D45C, D50B, D55B, D55C,D60B,D65B,D65C,D70B, D75B
H10N, H10C, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H21C,H21D, H35B, H35C, H40B, H45B, 
H45C, H50B, H55B, H55C,H60B,  H65B, H65C, H70B, H75B, H80B
HDR (fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi)
P (jednoduchá trať cca 3 km pro příchozí)
T tréninková trať
Černě jsou označeny kategorie Žebříčku B Čechy-východ  a Českého poháru veteránů
Červeně jsou označeny kategorie žebříčku oblasti Vysočina.
Výsledky v  kategoriích DH14B až DH18B budou závodníkům  oddílů oblasti Vysočina 
započteny i do hodnocení oblastních žebříčků

Termín přihlášek Do 27.5.2018 do 23:59 (po tomto termínu až do 3.6.2018 do 23:59  za 50% navýšení  vkladu, 
na místě závodu dle možností pořadatelů se 100% navýšením vkladu, kromě kategorií 
DH10C,DH10N, T,HDR a P)

Adresa pro zasílání přihlášek a) přes přihlašovací systém  ORIS 
b) ve formátu ČSOB pro neregistrované závodníky na email: SJHprihlasky@seznam.cz 
c) pro přihlášky ze zahraničí  SJHprihlasky@seznam.cz
přihlášky emailem platné až po potvrzení.
v přihlášce uveďte : jméno, příjmení, kategorii, reg. číslo, číslo SI čipu.

Vklady Na účet číslo 2000045988/7940, VS číslo oddílu z adresáře ČSOS, do zprávy pro příjemce 
zkratku oddílu

Kategorie 9.6. (sobota)  klasická trať 10.6. (neděle) krátká trať

DH14B, T, 100,-Kč 100,-Kč

DH16B-DH20B 180,-Kč 160,-Kč

DH21B, DH21C 200,-Kč 170,-Kč

DH35B-DH55B 180,-Kč 160,-Kč

DH60B a výše 130,-Kč 120,-Kč

DH10C-DH12C, HDR,P, 40,-Kč 40.-Kč

DH21D 80,-Kč 80,-Kč

DH35C-DH65C 80,-Kč 80,-Kč

Půjčovné čip 40,-Kč/den 
Závodníkům přihlášeným

Vysočina bude poskytnuta
v řádném termínu do kat.
sleva 120,-Kč (sobota) a

DH21C z oddílů oblasti
80,-Kč (neděle)

Místo + čas prezentace v centru závodu, v sobotu od  8:30 do 11:00,  v neděli od 8:00 do 9:00

Čas startu 00 v sobotu  12:00
v neděli  10:00

Vzdálenosti parkoviště - shromaždiště            cca    500 m (100m pro ubytované)
shromaždiště – sobota start cca  2 000 m
shromaždiště  --- neděle start cca  2 000 m
shromaždiště - cíl                                    0 m

http://zbcechy.sosjh.cz/


Mapa Sobota: Černý vrch, 1:15 000  pro kategorie DH16-35, ostatní  1:10 000, e 5m, stav 05/2018
Neděle: Nápravovna, 1:10 000, e 5m, stav 05/2018
Mapoval Jan Beneš, mapové podklady ortofoto, laserscan, mapový klíč ISOM2017, laserový 
tisk, mapa bude vodovzdorně upravena.

Terén  les v západní  oblasti České Kanady, 450-640 m n.m., porostově pestrý,  se střední  až vyšší
hustotou sítí komunikací, členitý terén s hrázkami a  kupkami, místy s kameny a skalkami.

Způsob ražení Bude použit razicí systém SportIdent, Pro závody lze použít všechny typy SI čipů včetně SI10 a 
SI11. SIAC čipy je možné používat, ale krabičky NEBUDOU programovány v Air módu, takže je 
nutno i s těmito čipy normálně "razit".
čísla čipů a požadavky na zapůjčení uvést v přihlášce (půjčovné 40,- Kč/den)
Při ztrátě zapůjčeného čipu bude účtována cena 800 Kč.

Ubytování Pořadatel zajišťuje následující ubytování:
z pátka na sobotu a ze  soboty na neděli v prostorách LDT  Bílá skála, 
http://www.bilaskala.cz// 
Ze soboty na neděli pak v tělocvičně (vlastní spacáky a karimatky)
Informace k ubytování na stránkách závodu (http://zbcechy.sosjh.cz/ )  a rezervace ubytování 
prostřednictvím systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4115). Cenu za 
ubytování uhraďte společně se vkladem za startovné

Možnosti občerstvení Občerstvení v prostoru shromaždiště

Adresa, kde je možno získat 
informace o závodu

Petr Kubičko, email: pkubicko@gmail.com
a pro zahraniční účastníky Kateřina Pobudová, email: pobudova@gmail.com 
Webové stránky:  http://zbcechy.sosjh.cz/

Ředitel Petr Kubičko

Hlavní rozhodčí Jaroslav Hojný R2

Stavitel tratí Jan Beneš R2

Pravidla Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů 
k soutěžím sekce OB 2018

Protesty písemně doložené vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 
1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu Jaroslav Hojný, Ke škole 177, Jindřichův Hra-
dec, 37701

Upozornění Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu

Různé Po závodech bude na http://www.obpostupy.cz/ připravena možnost zakreslit své postupy 
pro každého závodníka. Prosíme závodníky, aby tak podle svých možností učinili. Jednoduchý 
návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz bude uveden u výsledků závodu.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí dne:6.4.2018

Konání závodů  umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a obec Číměř.
Závody v orientačního běhu se konají na území, které spravuje podnik  Lesy České republiky, s.p.. Jsou to i Vaše lesy, 
chovejte se v nich ohleduplně.

Děkujeme
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