
Orientační sporty Písek 

8.6.2019 - Pokyny  

Mistrovství oblasti na klasické trati 
 

Datum konání: sobota 8.6.2019 

Poř. orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi) 

Shromaždiště: Kukle u Tálína 
Příjezd na shromaždiště z Tálína 

 

Prezentace: v centru závodu - 09:00 – 10:00  
 
Od 10:00 již nebudou přijímány žádné dohlášky do soutěžních kategorií. Změna čísla čipu             
a změna jména v rámci kategorie a klubu zdarma. Jiné změny budou považovány za              
dohlášku. 

Parkování Na louce hned vedle prvního rybníka (severní konec červené linky na mapce výše). 

Start: čas 00 = 10:30; individuální, intervalový  
 
Kategorie HDR, P mohou startovat libovolně do času 60 - vždy však dle pokynů startéra 

Časový limit: 150 min 

Uzavření cíle 14:30 

Vyhlášení vítězů  cca 14:00, dle aktuální situace 
 
Vyhlášení budou vždy první tři v každé kategorii a všichni závodníci v kategorii HDR. Pro 
vítěze budou připraveny drobné ceny. 

Odevzdávání map: Mapy se v cíli nevybírají. Spoléháme na váš smysl pro fair-play. 

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodu 

http://mapy.cz/turisticka?x=14.2389&y=49.2581&z=14&source=coor&id=14.2389%2C49.2581&q=49.2581N%2014.2389E


Orientační sporty Písek 
Systém ražení Elektronický systém SportIdent pro všechny kategorie; možnost zapůjčení SI-čipu za 40 

Kč. Bezkontaktní ražení SIAC není možné. 
 
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. 
Ukončení závodu v cíli je označením čipu v cílové jednotce. Při poruše elektronického 
razícího zařízení označí závodník průchod kontrolou mechanickým ražením kleštěmi do 
políčka R na mapě a oznámí to pořadateli v cíli. 
 
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si bez prodlení vyčíst čip. 

Vzdálenosti: Parkoviště je v místě shromaždiště, dbejte pokynů pořadatelů. 
shromaždiště – start     300 m, cesta značená modrobílými fáborky 
cíl  - shromaždiště        0 m 

Mapa: Kukle, stav jaro 2019, e=5m,  
měřítko 1:15 000 pro kategorie HD16-35, ostatní kategorie 1:10 000  
mapy jsou vodovzdorně upravené (Pretex)  

Terén: Hospodářsky využívaný smíšený les podhorského charakteru s množstvím terénních 
detailů. Porostově rozmanitý od rychlého bukového lesa přes jehličnaté lesy s travnatým 
podrostem či spadanými větvemi, hustníky všech odstínů zelené až po zarostlé paseky 
„vodňanského typu“. 
 
V závodním prostoru je velké množství kalamitních polomů. Z tohoto důvodu jsme z mapy 
odstranili symbol vývrat. Protože zároveň probíhá kontinuální likvidace jak polomů tak 
kůrovcem napadeného lesa, je možné, že během závodu narazíte na nově vzniklé 
světliny či oplocenky. Během závodu dbejte prosím zvýšené opatrnosti. 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:      Petr Sobotka (R3) 
hlavní rozhodčí:    Jan Peřina (R3) 
stavba tratí:           Petr Bečvář (R3), Otto Hartvich (R3) 

Jury: Václav Pelc (CST), Alena Nováková (KRE), Martina Teringlová (VCB) 

Protesty: písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 
26. 1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Orientační sporty Písek, Harantova 
1198/38, 39701 Písek 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů soutěží 
JčKSOS pro rok 2019.  

Občerstvení: V místě shromaždiště levné jídlo (včetně bábovek!) a nápoje, v cíli voda a šťáva, na trati 
voda 
 
POZOR - v místě shromaždiště není zdroj pitné vody. 

WC: V místě shromaždiště TOI TOI 

Tratě: 

Kategorie HDR, HF, DF jsou v terénu označeny oranžovými fáborky, zkracování je 
povolené.  
Ostatní kategorie mají povinné úseky start - začátek orientace, sběrná kontrola - cíl. 
Parametry tratí viz níže. 

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. 

https://oris.orientacnisporty.cz/


Orientační sporty Písek 
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.  

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. 

 
Parametry tratí 

Trať Počet kontrol Délka Převýšení 

DF 7 2,8 km 65 m 

D10 7 1,8 km 70 m 

D12 9 2,6 km 90 m 

D14 7 2,8 km 105 m 

D16 8 3,9 km 130 m 

D18 8 4,7 km 190 m 

D20 9 5,5 km 125 m 

D21K 9 3,7 km 125 m 

D21L 11 5,9 km 230 m 

D35 9 5,5 km 125 m 

D45 9 5,0 km 60 m 

D55 9 3,7 km 100 m 

D65 9 3,1 km 65 m 

D75 6 2,0 km 70 m 

HF 7 2,8 km 65 m 

H10 7 1,8 km 70 m 

H12 9 2,7 km 115 m 

H14 8 3,3 km 115 m 

H16 8 6,1 km 175 m 

H18 14 6,8 km 250 m 

H20 13 8,4 km 285 m 

H21K 12 5,7 km 240 m 

H21L 21 10,3 km 350 m 

H35 13 8,4 km 285 m 

H45 12 6,6 km 210 m 

H55 12 5,1 km 130 m 

H65 10 3,4 km 145 m 

H75 10 3,4 km 130 m 

HDR 7 2,8 km 65 m 

P 12 4,6 km 230 m 

 


