


Způsob ražení: Elektronický systém SPORT IDENT, kontaktní ražení. Jeden čip lze použít v závodě pouze 

jednou. Závodníci bez vlastního čipu si mohou čip pronajmout od pořadatele za výše uvedený 

poplatek.

Při nefunkčnosti elektronické kontroly v závodě musí závodník provést označení průchodu 

kontrolou pomocí mechanického ražení (kleštičky) do vyhrazených políček na okraji mapy. 

Výsledný čas se měří s přesností na sekundy.

Způsob značení tratě HDR: Oranžové fáborky

Časový limit: 90 minut

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové kontroly. Vyčítání čipů bude v centru závodu, v 

místě prezentace. Závodníci jsou povinni bezprostřeně po dokončení závodu vyčíst čip i v 

případě, že závod nedokončili. Cíl bude uzavřen v 13:30 hod.

Cesta z cíle do centra závodu značena červenými fáborky.

Odevzdávání map: V cíli nebudou mapy vybírány. Dbejte prosím pricipu fair-play.

Jury: Složení bude vyvěšeno na informační tabuli v centru závodu.

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 200,-- Kč během závodu. V případě uznání protestu

bude vklad vrácen. Případné protesty proti startovní listině nebo konečným výsledkům lze 

uplatnit na e-mailové adrese i  nfo@tjobcb.cz

Občerstvení: Na trati nebude poskytováno. Po doběhu v centru závodu bude k dispozici rozlévaná pitná 

voda. V centru závodu bufet Ranč U Tří Anč – v nabídce studené a teplé nápoje, drobné 

pochutiny.

WC: K dispozici bude WC v budově Ranče U Tří Anč. Udržujte pořádek a čistotu, nevstupujte v 
závodní obuvi. K dispozici bude i 1 mobilní záchod TOI-TOI.

Vyhlášení výsledků: Po ukončení závodu, předpoklad ve 13:30 hod. Vyhlášeni budou a drobné ceny obdrží všichni 
závodníci v kategorii HDR, první tři v kategoriích DF – D14, HF – H14, první v kategorii D16 a 
H16.

Školka: Pořadatel nezajišťuje hlídání dětí.

Funkcionáři: ředitel závodu:

hlavní rozhodčí:

stavitel tratí:

Martina Teringlová

Josef Hejzlar R3

Radek Teringl R3

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v 
informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). V průběhu akce budou pořizovány 
zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování 
dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí a odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně 

nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich zákonní zástupci. 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžích 

JčKSOS pro rok 2019.

Jiné: Upozornění na body záchrany (traumatologický plán) v lokalitě akce, zejména místa pro 

případný zásah složek IZS, která se nacházejí v lokalitě Alpské vyhlídky CK 056.

Akce se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy. Chovejme se tady ohleduplně!

Projekt je podpořen z prostředků Jihočeského kraje v rámci Jihočeských krajských programů podpory sportu pro rok 2019.

Poděkování: společnosti Skipark Frymburk, s.r.o. - Ranč U Tří Anč za poskytnutí prostor centra závodu, společnosti ČEVAK, a.s. za

poskytnutí balených vod a Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR za poskytnutí drobných cen



Parametry tratí: Kategorie: Délka Převýšení Počet kontrol

D10 1,8 70 10

D12 2,1 65 13

D14 2,3 95 14

D16 2,6 95 15

D18 2,8 105 17

D20 3,4 125 18

D21 3,4 125 18

D35 3,2 105 17

D45 2,8 105 17

D55 2,6 95 15

D65 2,3 95 14

D75 1,5 50 10

DF 2,3/1,6 90/60 7

H10 1,8 70 10

H12 2,1 65 13

H14 2,6 95 15

H16 2,8 105 17

H18 3,4 125 18

H20 3,7 140 19

H21 4,4 175 23

H35 3,7 14 19

H45 3,2 105 17

H55 2,8 105 17

H65 2,6 95 15

H75 2,3 95 14

HF 2,3/1,6 90/60 7

HDR 2,6/1,6 90/60 7

P 2,4 90 15


