
  

 

 
 

 
 

R O Z P I S 
               
 

1. závodu jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 
1. závod Manufaktura Pražského žebříčku 
1. závodu veteránského i žákovského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 
1. závod Středočeského žebříčku 
1. závodu jarního žebříčku mládeže Ještědské oblasti 
1. závodu Ještědského žebříčku dospělých 
závodu celostátního Rankingu DH21 (koeficient 1.00) a veteránů 
veřejného a náborového závodu 
               
 

 Započítáváno: do Ještědského poháru družstev žactva a veteránů 
do středočeské soutěže žactva a dorostu 

 

 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů - oblast Pražská, Středočeská a Ještědská 

 
 
Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem z.s. 

 
 
Typ závodu:  Klasická trať 

 
 
Datum:   Neděle 24. 3. 2019 

 
 
Místo konání:  Travčice, okres Litoměřice 

 
 
Centrum:  Fotbalové hřiště v obci Travčice, GPS: 50.5025575N, 14.1961506E 

 
 
Kategorie: D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D40, D45L, D45K, D50, 

D55, D60, D65, D70, D75 
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H40, H45L, H45K, H50, 
H55, H60, H65, H70, H75, H80 

   Upozornění: 
Kat. DH40, DH50, DH60, DH70 nejsou soutěžní pro závodníky P. a Stč. oblasti. 
Kat. DH35K a DH45K nejsou soutěžní pro Ještědskou oblast. 

 
TF - fáborková trať pro děti začínající pracovat s mapou, které ještě potřebují „stínování“ – 
dohled a kontrola dospělým 
Z1 (2km) – jednoduchá začátečnická trať doporučená pro rodiče s malými dětmi, které 
nepracují s mapou (nová verze HDR – bez fáborků), začínající starší děti apod. 
Z2 (3km) – lehká začátečnická trať vhodná pro děti 11-14 let a dospělé začátečníky 

   T1 (4km) a T2 (8km) - tréninkové tratě nevhodné pro začátečníky. 
 

   Předpokládané časy vítězů dle platných pravidel OB, soutěžního řádu PSOS a JO. 
 

   Nasazování závodníků do kat. DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. 
Kat. H21L a D21L max. po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. 
Držitelé lic. E, R a A mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet. 
 
 
 
 



  

 
 
Mapa:   Travčický les 

1 : 10 000  kategorie: DH10F, DH10, DH12, DH14, DH40, DH45L, DH45K, DH50, DH55, 
DH60, DH65, DH70, DH75, H80, TF, Z1, Z2, T1 

   1 : 15 000 kategorie: DH16, DH18, DH20, DH21L, DH21K, DH35L, DH35K, T2 
 
   E = 2,5 m, stav zima 2019, autor Pavel Simr, mapový klíč ISOM2017 
   Mapa nebude vodovzdorně upravena, mapníky budou k dispozici na startu. 
 
Terén:   Smíšený les s různou průběžností, lehce zvlněný, s hustou sítí komunikací. 
 
 
Systém ražení:  Elektronický způsob označování kontrol Sport-Ident. 

Krabičky SI nebudou během závodu nastaveny na bezkontaktní způsob označování. 
Závodníci nedisponující vlastním čipem si jej mohou vypůjčit u pořadatele za poplatek, viz 
Vklady. 

 
 
Prezentace:  V centru závodu: 8:30 - 9:30, kategorie TF, Z1, Z2, T1, T2: 8:30 – 11:30  
 
 
Start:    00 = 10:00, intervalový, kat. TF, Z1, Z2, T1, T2 volný start na krabičku SI do 12:00 
 
    
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum 0 - 1000 m 
   centrum – start  1000 m 
   cíl – centrum  do 1500 m 
 
 
Parkování: V okolí centra a v ulicích obce Travčice. Parkovné 20 Kč. 
 
 
Dětský koutek:  Po dobu závodu v centru. 

 
 
Občerstvení:  Většina kategorií na trati, voda se šťávou v cíli, stánek v centru závodu. 

 
 
První pomoc:  V centru závodu. 

 
 
Přihlášky:  1. termín: 17.3.2019, 23:59:59, 

2. termín: 20.3.2019 18:00, přes ORIS 
neregistrovaní jednorázovou přihláškou na: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4958 
eventuálně přes email: skob.rce@gmail.com 

   Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete v 
   povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, číslo svého SI čipu 

nebo požadavek na zapůjčení čipu. Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusejí být 
zařazeni do startovní listiny soutěží. 

   Přihlášky při prezentaci: do kat. TF, DH10F, Z1, Z2 - bez zvýšeného startovného. 
   Ostatní kategorie pouze na volná místa ve startovní listině za zvýšené startovné. 
   Změna kategorie je považována za dohlášku. 
   Změna v rámci kategorie a oddílu: 30kč. 
 
 
Vklady:  Kategorie    do 17.3. do 20.3. na místě 
   DH10F     80 Kč  80 Kč  80 Kč 
   TF, Z1, Z2 (2 mapy)   100 Kč  100 Kč  100 Kč 
   DH10     80 Kč  100Kč  120 Kč 
   DH12, DH14    80 Kč  120 Kč  140 Kč 
   DH65, DH70, DH75, H80  80 Kč  120 Kč  140 Kč 
   ostatní     130 Kč  160 Kč  200 Kč 
 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4958
mailto:skob.rce@gmail.com


  

Půjčovné SI čipu 40 Kč, od neregistrovaných závodníků se vybírá záloha 800 Kč. V případě 
nevrácení nebo ztrátě čipu náhrada 1000 Kč. 

    
   Vklady je možné zaplatit na účet č. 2701090968/2010, 
   variabilní symbol: číslo oddílu dle adresáře ČSOS.  
 
 
Předpis:  Závody probíhají podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů dle platných 
   pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a soutěžního 
   řádu PSOS a JO. 

 
Protesty: Písemně vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 dnů po jeho konání 

na adrese: Miroslav Šimek, Rybáře 748/8, Mělník, PSČ 276 01 nebo na email: 
simek@erudio.cz 

 
 
Funkcionáři závodu: ředitel   Jana Buková, R3 
   hlavní rozhodčí  Miroslav Šimek, R3 
   stavitelé tratí  Jiří Heller R3, Miroslav Duda R3 

 
 
Web závodu:  www.obroudnice.cz 

 
 
Informace:  Jana Buková, janabuk@atlas.cz, tel. 731 899 545 

 
 
Upozornění: Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. 

zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení závodu. 
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 
(www.obroudnice.cz) a v informačním systému ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). 
Fotografování: 
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. 
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