
Orientační sporty Písek – Pokyny – 24.3. - Sprint 

Jihočeský oblastní žebříček – Sprint 

Veřejný závod v OB sprintu 

       Nominační závod LODM 2019 

24.3.2019 - Písek 

 

Datum konání: neděle 24. 3. 2019 

Poř. orgán: Jihočeský krajský svaz ČSOS 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi) 

Druh závodu Denní závod jednotlivců ve sprintu 

Shromaždiště: ZŠ Tomáše Šobra, Šobrova 2070/7, 397 01 Písek 

Prezentace: v centru závodu - 09:15 – 10:00 

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

Omezení účasti: Startují všichni závodnici, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 
 
Aspiranti na nominaci LODM v kategoriích DM a HM musí startovat v kategoriích D12 a 
H12, aspiranti na nominaci LODM v kategoriích DS a HS musí startovat v kategoriích 
D14 a H14. V kategoriích D12 a H12 mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2007 
nebo 2008, v kategoriích D14 a H14 mohou startovat pouze závodníci narození v roce 2005 
nebo 2006. 

Dohlášky:  Na prezentaci pouze dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad pro závodní kategorie. 
Pro kategorie HDR a P základní  

Vklady HD 16-75 100,- Kč 
Žactvo 50,- Kč 
HDR a P 50,- Kč  
půjčovné SI 40,- Kč  
Vklady budou vybírány při prezentaci v rozsahu přihlášky za celý oddíl, nebo lze poslat na 
účet 7288864001/5500, VS.: 1901XXXX (kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS) 

Start: čas 00 = 10:30; individuální, intervalový  
Kategorie HDR a P mohou startovat libovolně – avšak dle pokynů startéra 

Časový limit: 45 min 

Předpokládané časy 
vítězů: 

Dle ustanovení čl. 6.7  

Soutěžního řádu Jihočeského krajského svazu ČSOS (JčKSOS) 
 

Cíl: Uzavření cíle 45 minut po startu posledního startujícího 
Mapy se v cíli nevybírají – dodržujte prosím ducha Fair Play 

Vyhlášení vítězů a 
výsledky 

Cca 13:15 (jakmile to bude možné)       
První tři závodníci v kategoriích obdrží diplom a drobnost 
Předběžné výsledky lze sledovat online na webu: 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=15147 
 

Systém ražení SportIdent – kontaktní ražení. (kontroly nebudou nastaveny na bezkontaktní ražení BEACON 
mode).  Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu 
uvádějte v přihlášce. 
 
Při vstupu do startovního koridoru je každý závodník povinen vynulovat čip v elektronické 
krabičce CLEAR. Dále je povinen provést kontrolu čipu v krabičce CHECK. V posledním 
koridoru bude umístěná krabička SIAC OFF pro vypnutí čipů SIAC. 

http://mapy.cz/turisticka?x=14.1602&y=49.3042&z=14&source=coor&id=14.1602%2C49.3042&q=49.3042N%2014.1602E
http://mapy.cz/turisticka?x=14.1602&y=49.3042&z=14&source=coor&id=14.1602%2C49.3042&q=49.3042N%2014.1602E
http://obcb.logici.net/wp-content/uploads/2019/01/2018_1130_Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d_Final.pdf
http://obcb.logici.net/wp-content/uploads/2019/01/2018_1130_Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d_Final.pdf
http://obcb.logici.net/wp-content/uploads/2019/01/2018_1130_Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d_Final.pdf
http://obcb.logici.net/wp-content/uploads/2019/01/2018_1130_Sout%C4%9B%C5%BEn%C3%AD-%C5%99%C3%A1d_Final.pdf
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=15147
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=15147
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Vzdálenosti: Parkoviště – shromaždiště 400 – 1000m (viz plánek) 
shromaždiště – start      0 m 
shromaždiště – cíl         0 m 

Mapa: Horáková za kapličkou, 1:4000, ekv. 2m, stav jaro 2019, vytvořená podle ISSOM 2007, 
Mapoval a kreslil Jan Drbal. Evideční číslo 19|C|008|P. Mapa bude vodovzdorně upravena – 
pretex, formát A4 

Popisy kontrol: Popisy kontrol jsou vytištěné na mapě. 

Terén: Městská zástavba, sídliště. V prostoru areálu školy je staveniště. Je přísně zakázáno 
vstupovat do tohoto prostoru – oploceno a na mapě vyznačeno symbolem ISSOM 709 
Nepřístupná oblast; 

Zakázané prostory: Před startem závodu a po celou dobu konání závodu je zakázaným prostorem oblast sídliště 
Za Kapličkou a M. Horákové, v němž probíhá závod (viz plánek). Do prostoru závodu je 
povolen vstup pouze závodníkům, kteří absolvují svoji trať vlastního závodu. Je přísně 
zakázáno překonávat jakékoli ploty a živé ploty, květinové záhony a soukromé zahrady. Dále 
je zakázáno vstupovat do prostoru železniční tratě! Další zakázané prostory jsou v mapě 
vyznačeny těmito symboly:  
ISSOM 201 Neschůdný sráz; 
ISSOM 410/421Nepřekonatelná vegetace; 
ISSOM 521.1 Nepřekonatelná zeď; 
ISSOM 524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada; 
ISSOM 526.1 Budova; 
ISSOM 528.1 Oblast se zakázaným vstupem; 
ISSOM 709 Nepřístupná oblast; 
ISSOM 714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast. 
 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:      Vojtěch Blažek (R2) 
hlavní rozhodčí:    Ivo Šafařík (R3) 
stavba tratí:          Lukáš Šmahel (R3) 

Jury: Jiří Vébr VTA6901  , Alena Nováková KRE7450 , Zdeněk Blabla PCB5901 

Protesty: Písemné protesty s vkladem 500,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu. e-mail pro 
protesty proti startovce nebo proti výsledkům: vojtik.toto@seznam.cz 

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. 

Občerstvení: Nebude zajištěno 

WC a šatna: v místě shromaždiště – prosíme udržovat čistotu! 

Školka: Nebude zajištěna – v prostoru areálu školy je dětské hřiště – po odběhnutí závodu!! lze 
využít. Uvnitř školy je malý dětský koutek – bude bez dozoru. 

Ostatní: Nejsou doporučené boty s hřeby! 
 
Dávejte pozor při vbíhání do pozemních komunikací. V oblasti sídliště není velký provoz. 
 
Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní 
zástupci. Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou. Účastníci závodu souhlasí s 
použitím a zveřejněním fotografií ze závodu při propagaci orientačních sportů ve veřejných 
médiích a na sociálních sítích. stránkách závodu a zveřejněním ve sdělovacích prostředcích. 
  
Dále platí směrnice pro účast v závodech ČSOS v plném rozsahu. 

Tratě: Přehled tratí je k dispozici na stránce závodu. 

Parkování: 

Přísný zákaz parkování v závodním prostoru (viz plánek). Pro parkování využijte parkoviště u 
nemocnice – cca 450 m, nebo parkoviště v nákupní zóně – cca 1100m. Dále lze parkovat 
v ulici Šobrova před školou, ale zde není mnoho místa. Závodníci, kteří vstoupí do závodního 
prostoru před závodem, budou diskvalifikováni! – Modře jsou označená místa s možností 
parkování a přístupové cesty na shromaždiště. Cesta z parkoviště nebude značena. 

http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/csos-smerniceproucast-2018-gdpr.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/csos/csos-smerniceproucast-2018-gdpr.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4941
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4941
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Parametry tratí 

 

 


