
Pokyny 

pro účastníky závodu oblastního žebříčku jihočeské oblasti ČSOS 

 

Datum konání:  Neděle 13.5.2018 

Pořádatelský orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS 

Pořadatelský subjekt: TJ OB České Budějovice z.s. 

Předpisy:  Závodí se dle platných pravidel OB 

Centrum:  Frymburk - parkoviště před hotelem Leyla (48.6587578N, 14.1705844E) 

Parkování:  Parkoviště u lyžařského areálu Frymburk v těsné blízkosti centra závodu. 
Prosíme, řiďte se pokyny pořadatelů! 

 

Prezentace: 10:30 až 11:30 v centru závodu. V místě prezentace je možné si půjčit SI čip 

(poplatek 50Kč, při ztrátě bude vyžadována náhrada ve výši 900Kč). 

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum 100m 

   Centrum – start  600m, převýšení 70m 

   Cíl – centrum  500m 

Start:    00 = 12:00, intervalový 
Kategorie DF, HF, HDR a P mají libovolný start na krabičku v rozmezí 00 – 60. 
Dbejte pokynů startéra. Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. 
Na startu budou 3 koridory, v prvním proběhne kontrola závodníků a 
vynulování čipu, ve druhém kontrola nulování. Mapy se odebírají až po 
odstartování. Vzdálenost k mapovému startu je 100m 
 

Terén:    Horský terén s různými stupni průběžnosti, středně hustá síť cest. 
 
Mapa: Frymburk 1:10000, ekvidistance 5m, formát A4 pro všechny kategorie.  

Stav 2015, změny poblíž kontrol aktualizovány 2018. 
Mapa vytištěna na voděodolný papír. 

 
Předpokládané 
časy vítězů:   Podle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB. 
 
Zakázané prostory:  Platí zákaz vstupu do oplocenek - symbol 518, na soukromé pozemky 

vyznačené v mapě symboly: 415 – kultivovaná plocha (pole), 527 – privát, 
709 – nepřístupná oblast. 
Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesa v okolí shromaždiště, a to v 
rozsahu vymezeném prostorem závodu, kromě cesty na start. 
 

Prostor závodu:  Veškerý les v okolí centra závodu ohraničený silnicemi Frymburk – Lipno a 
Frymburk - Světlík. 

Popisy kontrol:  Budou pouze k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodu. 
 
Systém ražení:  Elektronické – sportident. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je 

závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do 
vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen 
závodník předat ke kontrole při vyčítání čipu. 
Systém ražení nepodporuje bezkontaktní ražení! 



 
Časový limit:   150 minut 
 
Cíl:  V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky. Vyčítání čipů bude na 

shromaždišti v místě prezentace. Závodníci jsou povinni bezprostředně po 
dokončení závodu vyčíst čip i v případě, že nedoběhli celý závod. Cíl bude 
uzavřen v 15:30. 

 
Jury:    Složení bude vyvěšeno na informační tabuli v centru závodu. 
 
Protesty:  Písemné proti vkladu 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
 
Výdej map:   Mapy se v cíli neodevzdávají. Dbejte prosím principu fair-play. 
 
Občerstvení:  Na trati pro delší kategorie bude voda, po doběhu bude u vyčítání čipů balená 

voda 0,5l. Prosíme o třídění plastového odpadu. 
Na shromaždišti restaurace hotelu Leyla – viz http://hotel-lipno.cz 

 
WC:  K dispozici WC v suterénu Hotelu Leyla (vedle prezentace). Udržujte pořádek 

a čistotu. Zákaz vstupu v obuvi s hřeby. 
 
Vyhlášení vítězů:  Co nejdříve po skončení závodů (přibližně v 15:00). 

Vyhlášeni budou - první tři nejlepší v každé kategorii. 
Drobné ceny obdrží – všichni v kategorii HDR, první tři v kategoriích DF – 
D14, HF – H14, první v kategoriích D16 – D21, H16 - H21. 
  

Funkce:   Ředitel závodu: Martina Teringlová 
Hlavní rozhodčí: Josef Rychtecký 
Stavba tratí: Radek Teringl 
 

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. 
Zákaz vstupu do lesa se psem! 

 
Parametry tratí:  

Kategorie Délka Převýšení 
Počet 

kontrol 

D10 2,2 km 90 m 7 

D12 2,4 km 85 m 8 

D14 3,2 km 95 m 10 

D16 3,4 km 145 m 10 

D18 4,5 km 210 m 13 

D21K 4,0 km 120 m 13 

D21 5,7 km 250 m 14 

D35 4,5 km 210 m 13 

D45 4,0 km 120 m 13 

D55 3,4 km 145 m 10 

D65 3,2 km 95 m 10 

D75 2,4 km 85 m 8 

DF 2,5 km 70 m 7 

H10 2,2 km 90 m 7 

H12 2,4 km 85 m 8 

http://hotel-lipno.cz/wp-content/uploads/2018/04/2018_Menu.pdf


H14 3,4 km 145 m 10 

H16 5,4 km 225 m 13 

H18 5,7 km 250 m 14 

H21 8,1 km 340 m 18 

H21K 4,2 km 195 m 13 

H35 6,6 km 315 m 15 

H45 5,4 km 225 m 13 

H55 4,2 km 195 m 13 

H65 4,0 km 120 m 13 

H75 3,2 km 95 m 10 

HDR 2,5 km 70 m 7 

HF 2,5 km 70 m 7 

P - příchozí 3,7 km 125 m 12 
 
 
 


