
Orientační sporty Písek 

23.2.2019 - ROZPIS  

Závod Sněhulákova kufru v Písku 
 

Datum konání: Sobota 23.2.2019 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi) 

Typ závodu: Scorelauf - hodinky jsou naprosto nezbytné! 

Shromaždiště: Hostinec U Báby Lišků 

Prezentace: v centru závodu - 08:30 - 09:30 

Kategorie a 
jejich popis: 

A - Limit na celý závod je 90 minut. Na trati se nachází 3 skupiny kontrol, na každou je limit 
30 minut. Za překročení limitu je za každou započatou minutu minus 1 bod (platí pro celkový 
čas i jednotlivé skupiny). Kontroly jsou rozděleny do bodových kategorií podle skupin. 
B - Limit na celý závod je 60 minut. Na trati se nachází 2 skupiny kontrol, na každou je limit 
30 minut. Za překročení limitu je za každou započatou minutu minus 1 bod (platí pro celkový 
čas i jednotlivé skupiny). Kontroly jsou rozděleny do bodových kategorií podle skupin. 
C - Limit 40 minut. Běžný scorelauf. 
 
Popis závodu bude upřesněn v pokynech, zejména u kategorií A a B je nezbytné jejich 
přečtení! 

Přihlášky: Do 17.2.2019; online na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5181; výjimečně použijte e-
mail info.ospisek@gmail.com (přihláška přes email je platná až po potvrzení).  
 

Vklady: Všechny kategorie 40 Kč. 

Vzdálenosti: shromaždiště – start     700 m 
shromaždiště – cíl        500 m 

Mapy: Havírky, Mehelník 
Kategorie A - 1:15000, formát A3 
Kategorie B - 1:10000, formát A3 
Kategorie C - 1:10000, formát A4 
mapy nejsou vodovzdorně upravené; doporučujeme mapník, na startu bude čas si do něj 
mapu umístit 

Start: Hromadný po vlnách 
A - v 10:00 
B - v 10:05 
C - v 10:10 
Mapy budou zpřístupněny 1 minutu před startem, proto buďte na startu včas! 

Systém ražení: SportIdent – pouze kontaktní ražení; možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč 

Hlavní 
funkcionáři: 

ředitel závodu:      Vojtěch Blažek 
hlavní rozhodčí:    Petr Bečvář 
stavba tratí:           Radim Sobotka 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel Sněhulákova kufru 

Protesty: Za jedno pivo nebo čaj je možná někdo vyřeší. 

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 
webových stránkách závodu a zveřejněním ve sdělovacích hromadných prostředcích. 

 

Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek!  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5181
mailto:info.ospisek@gmail.com

