
 

 

 
Orientační sporty Písek 

 
Rozpis závodu jihočeského žebříčku na krátké trati 

Libínský kufr – 1. ročník 
 
 
 
Pořadatel: Jihočeský krajský svaz ČSOS, Orientační sporty Písek, z.s. 
Datum: sobota 22. září 2018 
Místo: Chroboly 
Shromaždiště: Chroboly, sportovní areál u nádraží, GPS N48.9549, E14.0571  
Druh závodu: 8. závod jihočeského žebříčku na krátké trati, veřejný a náborový závod na krátké 
trati 

Kategorie:  
Jihočeský žebříček D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16, H16, D18, H18, D20, H20, D21, H21, 
D35, H35, D45, H45, D55, H55, D65, H65, D75, H75 
Veřejný a náborový závod DF, HF (fáborková trať pro samostatně běžící děti do 10 let), HDR 
(fáborková trať pro rodiče s dětmi, věkově neomezeno), P2 (jednodušší trať pro příchozí a 
začátečníky, primárně pro mládež a veterány), P4 (složitější trať pro příchozí a začátečníky) 

Příhlášky: řádný termín do neděle 16. 9. 2018, prostřednictvím systému ORIS, pro neregistrované 
na e-mail smahel_lukas@centrum.cz 
2. termín za zvýšené startovné do úterý 18. 9. 2018 
Později či na místě libovolně do kategorií veřejného závodu, do kategorií jihočeského žebříčku jen 
do počtu vypsaných vakantů. 

Startovné:  
50 Kč pro kategorie DF, HF, HDR, D10, H10, D12, H12, D14, H14 
100 Kč pro ostatní kategorie 
2. termín +50 % (neplatí pro kategorie veřejného závodu) 
později a na místě +100 % (neplatí pro kategorie veřejného závodu) 
Startovné je splatné převodem na účet 7288864001/5500, použijte variabilní symbol vygenerovaný 
v aplikaci ORIS ve formátu 922xxxx, xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Startovné lze také 
uhradit v hotovosti na prezentaci. 
Půjčovné SI čipu 40 Kč (při ztrátě náhrada 800 Kč) 

Prezentace: 9:30 až 11:00 v místě shromaždiště 

Mapa: Jelení hora, ev. č. 18|C|022|O ; 1 : 10 000 pro všechny kategorie, ekv. 5 m.; stav 2018, mapa 
dle klíče ISOM2017, autor Mirka Vejvodová; formát mapy A4, pro soutěžní kategorie jihočeského 
žebříčku bude mapa bude upravena vodovzdorně (tisk Pretex) 
Předchozí mapa prostoru: Rohanov 1981, měřítko 1 : 20 000 
Terén: šumavský horský (nadmořská výška 770 až 870 m n.m.), velké množství kamenů, skalek a 
terénních detailů včetně lokální těžby, velký podíl hustníků, část průběžný les s vysokým borůvčím 



 

 

 
 

Způsob ražení: SportIdent; kontaktní ražení (pro všechny kategorie). Každý čip lze v závodě 
použít jen jednou. Nebude řešena podpora bezkontaktního ražení (SIAC čipy). 

Parkování: Bude podrobněji popsáno v pokynech. Možnost využít veřejné dopravy – vlak. 

Vzdálenosti:  
parkování – shromaždiště 0 – 300 m 
železniční stanice – shromaždiště 300 m 
shromaždiště – start do 1 500 m 
cíl – shromaždiště do 800 m 

Start 00: 11:30, intervalový (interval 2 minuty). Závodníci kategorií HDR, P2 a P4 startují na 
startovací krabičku libovolně do času 60. 
Časový limit: 90 minut  
Vyhlášení výsledků: cca 15:00  
Funkcionáři závodu: 
Ředitel závodu  Šmahel Lukáš, smahel_lukas@centrum.cz, 777 627 953 
Hlavní rozhodčí  Blažek Vojtěch 
Stavitel tratí   Karbusová Kateřina 
Upozornění:  
Závod probíhá podle pravidel orientačního běhu. Délky tratí a předpokládané časy vítězů podle 
soutěžního řádu. Účastnicí závodu souhlasí se zveřejněním výsledků a dokumentačních fotografií 
na www stránkách ORIS a oddílu Orientační sporty Písek, z.s. 
  
 

 


