
      ROZPIS 

Přeboru Jihočeského kraje v orientačním běhu pro rok 2018 – krátká trať 

Závodu jihočeského žebříčku jednotlivců, 

Závodu Rankingu s koeficientem 1.02, 

Veřejného závodu na krátké trati 

Závodu Dětské ligy Táborska 
                         
  

 
 

Pořádající orgán:  Jihočeský krajský svaz  ČSOS  

  

Pořádající subjekt:    SK Kotnov Tábor, z.s. 

  

Datum:    
  

7.4.2018  

Centrum závodu:    
  

Kozí Hrádek, Sezimovo Ústí  

Druh závodu:   
  

denní závod jednotlivců na krátké trati  

Kategorie:   H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75, HF  
  D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75, DF  
  
  

HDR (rodiče s dětmi), P (pro příchozí veřejnost)   

Přihlášky:   

  

do neděle 1. 4. 2018 prostřednictvím ORIS,  https://oris.orientacnisporty.cz/, 
ve výjimečných případech e-mail v povinném formátu dle Prováděcích 
předpisů k soutěžím ČSOS na adresu:  helahud@seznam.cz. Do předmětu 
uveďte „Přihláška“. Přihláška je přijata, jakmile obdržíte odpověď.  
Pozdější přihlášky jen podle možností pořadatele za 1,5násobný vklad 
(navýšení vkladu se netýká kategorie HDR a P).   
 

Vklady:     HD16-HD75  100,- Kč   
  ostatní kat.  50,- Kč   
  půjčovné SI   40,- Kč  
  
  

Vklady budou vybírány při prezentaci v rozsahu přihlášky za celý oddíl, nebo lze 
zaslat předem na účet 2300065032/2010.  
 

Shromaždiště:   
  

Kozí Hrádek – parkoviště u občerstvení,  https://mapy.cz/s/2rNqk  
 
 

Prezentace:   
  

9:30 – 10:30 v centru závodů  

Vzdálenosti:   parkování - centrum   do 50 m  
  centrum - start   do 800 m  
  
  

centrum - cíl   do  500 m 

https://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:helahud@seznam.cz
https://mapy.cz/s/2rNqk


Mapa:   Kozí Hrádek, 1:10 000, e=5 m 

  

Systém ražení:   SportIDENT.  Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát. Požadavky na 
zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce.   

  

Start:   
  

intervalový,   00 = 11:00   

Předpis:    

 

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu Jč. oblasti ČSOS.  Každý 
účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich 
zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou.   
 

Různé: Zároveň s Přeborem bude probíhat na nejjednodušších tratích i 3.kolo Dětské 
ligy Táborska 
 

Občerstvení:  
  

Předpis:
 

Protesty:  

v cíli – voda nebo limonáda 

 

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOS v OB  

 

Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu 

 

 
Funkcionáři:   ředitel závodu – Jaroslav Hudeček  
  hlavní rozhodčí – Helena Hudečková, R3  
  
  

stavitel tratí – Jiří Vébr, R2   

Informace:   

  
 

na webu pořádajícího oddílu skkotnovtabor.cz, webu ORIS 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4323 
případně na e-mailu  helahud@seznam.cz 
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