
Orientační sporty Písek 

22.9.2018 - Pokyny  

závod jihočeského žebříčku na krátké trati 
I. ročník Libínského kufru 

veřejný závod 

 

Datum konání: sobota 22.9.2018 

Poř. orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi), Dům dětí a mládeže Prachatice 

Shromaždiště: Chroboly (sportovní areál u nádraží) 
48.9549347N, 14.0569347E 
Příjezd na shromaždiště - ze silnice Prachatice-Chroboly-Český Krumlov odbočka směrem 
k nádraží na konci obce Chroboly blíže k Prachaticím, BUDE ZNAČENO 

 
 

Prezentace: v centru závodu - 09:30 – 11:00  

Start: čas 00 = 11:30; individuální, intervalový  
 
Kategorie HDR, P2 a P4 mohou startovat libovolně do času 60 - avšak dle pokynů startéra 

Časový limit: 90 min 

Uzavření cíle 14:00 

Vyhlášení vítězů  cca 14:00 
 
Vyhlášení budou vždy první tři v každé kategorii a všichni závodníci v kategorii HDR. Pro 
vítěze budou připraveny drobné ceny. 

Odevzdávání map: Mapy se v cíli nevybírají. Spoléháme na váš smysl pro fair-play. 

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu 

Systém ražení elektronický systém SportIdent pro všechny kategorie; bezkontaktní ražení SIAC není 
možné 
 
Na startu každý závodník vymaže čip a provede kontrolu v příslušné jednotce. Ukončení 
závodu v cíli je označením čipu v cílové jednotce. Při poruše elektronického razícího 
zařízení označí závodník průchod kontrolou mechanickým ražením kleštěmi do políčka R 
na mapě a oznámí to pořadateli v cíli. 
 

https://mapy.cz/s/33QmC


Orientační sporty Písek 

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si bez prodlení vyčíst čip. 

Vzdálenosti: Parkoviště je v místě shromaždiště nebo do vzdálenosti 300 m od něj dbejte pokynů 
pořadatelů. 
shromaždiště – start     1200 m, cesta značená modrobílými fáborky 
cíl  - shromaždiště        600 m, cesta částečně značená červenými fáborky a částečně 
odpovídá cestě na start 

Mapa: Jelení hora, stav červen 2018, e=5 m, měřítko 1:10 000 
Mapy budou vodovzdorně upravené (kromě kategorií HDR, HF, DF, P, H10-12, D10-12). 

Terén: Řada drobných terénních útvarů včetně lokální těžby, rozsáhlejší hustníkové pasáže, místy 
vyšší průběžný les s borůvčím, lokálně hustá a nepříliš přehledná síť průseků. 
Během závodu se přebíhá lesní asfaltová komunikace, málo frekventovaná vede po 
ní i část cesty na start. 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:      Lukáš Šmahel (R3) 
hlavní rozhodčí:    Vojtěch Blažek (R3) 
stavba tratí:           Kateřina Karbusová (R3) 

Jury: Zdeněk Blabla (PCB), Alena Nováková (KRE), Martina Teringlová (VCB) 

Protesty: písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 
26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Orientační sporty Písek, Harantova 
1198/38, 39701 Písek 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2018. 

Občerstvení: V místě shromaždiště jídlo a nápoje, v cíli voda a šťáva 

WC: v místě shromaždiště TOI TOI 

Tratě: 
Kategorie HDR, HF, DF jsou v terénu označeny oranžovými fáborky, zkracování je povolené.  
Ostatní kategorie mají povinné úseky start - začátek orientace, sběrná kontrola - cíl. 

Ostatní: Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a odpovídají za jimi způsobené škody. 
Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci. Účastníci 
závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených při závodě na 
WWW stránkách závodu a zveřejněním ve sdělovacích prostředcích. 

 

Děkujeme obci Chroboly za poskytnutí prostoru pro shromaždiště a 
občerstvení. 

Závod se uskuteční za podpory města Prachatice 

 

 


