
Orientační sporty Písek z.s. 

3.10.2020 - POKYNY 

závod jihočeského žebříčku na krátké trati 
VI. ročník Pimonova kufru 

 
 

Mimořádné 
pokyny: 
 

V souvislosti epidemickou situací kolem koronaviru platí následující mimořádné pokyny: 
 

● Omezte na zcela nezbytné minimum kontakty s pořadateli i s ostatními účastníky 
závodu. Udržujte standardní odstup alespoň 2 metry. 
 

● Musíte-li být v prostoru, kde může dojít ke zvýšenému kontaktu s ostatními osobami 
(např. prezentace), noste roušku a mějte vydezinfikované ruce. Dezinfekce bude k 
dispozici. 
 

● I v prostoru startu a cíle dodržujte potřebné rozestupy. 
 

● Co lze, vyřiďte dopředu elektronicky (přihlášky/změny na poslední chvíli apod.). 
 

● Po dokončení závodu opusťte bez zbytečného otálení shromaždiště a parkoviště. 
 
Chovejme se prosím tak, abychom nezavdali příčinu k situacím, které by nám všem 
mohly zkomplikovat pořádání dalších závodů a účast na nich. Děkujeme! 
 

Datum konání: sobota 3.10.2020 
 

Poř. orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS 
 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi) 
 

Shromaždiště a 
parkoviště: 

Za obcí Nový Dvůr u Písku - viz přiložená mapka nebo zde. 
 

 
 
 

Prezentace: V centru závodu 12:30 – 13:30. Slouží pouze pro vyzvednutí potvrzení o platbě s razítkem a 
pro přihlášky v kategoriích HDR a P u neregistrovaných závodníků. Veškeré přihlášky i 
změny u registrovaných závodníků nutno řešit dopředu elektronicky. 

https://mapy.cz/s/fubazovumu


Orientační sporty Písek z.s. 
 

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 
DF, HF 
HDR - rodiče s dětmi 
P – trať pro příchozí 
 

Předpokládané 
časy vítězů: 

Dle soutěžního řádu. 
 
 

Přihlášky: První termín do 27.9.2020 včetně; online na ORISu; výjimečně použijte 
e-mail info@os-pisek.cz (přihláška přes email je platná až po potvrzení).  
 
Druhý termín za zvýšené startovné o 50% do 28. 9. 2020. 
 
Později či na místě libovolně do kategorií veřejného závodu; do kategorií jihočeského 
žebříčku jen do počtu vypsaných vakantů a za dvojnásobné startovné. 
 
Zvýšené startovné po termínu neplatí pro kategorie P, HDR, HF a DF. 
 

Vklady: Základní startovné pro první termín přihlášek je kategorie HDR, HDF, HD10-14 50 Kč, pro 
ostatní kategorie 100 Kč. 
 
Vklady zašlete v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 7288864001/5500, (Raiffeisen 
Bank), jako VS uveďte “0310<číslo oddílu>”.  
 
Startovné nutno uhradit bezhotovostně tak, aby bylo připsáno na náš účet nejpozději 2.10. 
 

Vzdálenosti: shromaždiště – start      cca 1100 m 
shromaždiště – cíl         cca 500 m 
 

Mapy: Ostrý vrch (dle ISOM2017), stav jaro 2018, revize srpen 2020, e=5m, měřítko 1:10 000 
Autoři: Milan Bílý 
Revize: Otto Hartvich 
Mapy jsou vodovzdorně upravené (Pretex). 
 
Písecké hory, jako většina českých lesů, jsou zasaženy kůrovcovou kalamitou. Rychlost 
vzniku světlin, oplocenek popřípadě nově vyjetých cest je větší než naše schopnost změny 
zanášet do mapy. Chtěli bychom vás poprosit o shovívavost, protože je dost pravděpodobné, 
že na nějakou takovou novotu v lese narazíte a na mapě ji budete hledat marně. 
 

Zvláštní 
mapové 
symboly: 

zelený křížek = vývrat 
 
 
 

Popisy kontrol: Pouze v centru závodu, odběr samoobsluhou. 
 

Zakázané 
prostory: 

Mimo vlastní závod je zakázaný vstup do lesních prostorů v okolí centra závodu vyjma cesty 
na start. Při závodě platí zákaz vstupu do oblastí vymezených značkami 412 Obdělávaná 
půda, 518 Nepřekonatelný plot, 520 Oblast se zákazem vstupu a 709 Nepřístupná oblast. 
 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5614
mailto:info@os-pisek.cz


Orientační sporty Písek z.s. 
Povinné úseky: Značeny červenými fáborky nebo koridorem: 

start -> mapový start ... cca 80m  
sběrná kontrola -> cíl ... cca 160 m 
 

Terén: Hospodářsky využívaný smíšený les podhorského charakteru s množstvím terénních detailů, 
velké množství kamenů, skalek. 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“. 
 

Start: intervalový – čas 00 = 14:00 hod. 
 
Kategorie HDR a P startují “na krabičku” dle pokynů startéra a to nejpozději do 14:45. 
Závodníci ostatních kategorií pak dle startovních listin. Cesta na start je vyznačena 
modrobílými fáborky. 
 
Organizace startu: V prvním koridoru kontrola čísla čipu a nulování, v druhém koridoru 
kontrola nulování. 
 

Startovní 
listina: 

Vyvěšena v centru závodu, na startu a v ORISu. 
 
 

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie. 
 

Systém ražení: SportIdent – kontaktní i bezkontaktní ražení. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách, je 
závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na 
mapě. Mapu s náhradním ražením je závodník povinen předat ke kontrole v cíli. Závodník je 
povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončil. 
 
Čas je měřen s přesností na celé sekundy. 
 
Možnost zapůjčení kontaktního SI-čipu za 40 Kč. 
 

Čas uzavření 
cíle: 

16:30 

Výsledky: Předběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu. Konečné oficiální výsledky pak na 
stránce závodu a v ORISu. 
 

Parametry tratí:  



Orientační sporty Písek z.s. 

 
 

Vyhlášení 
výsledků: 

Nebude se konat. 
 

Hlavní 
funkcionáři: 

ředitel závodu:      Petr Sobotka (R3) 
hlavní rozhodčí:    Petr Bečvář (R3) 
stavba tratí:          Tereza Hošková (R2) 
 

Jury: Alena Nováková (KRE), Jiří Vébr (VTA), MartinMálek (CST) 
 

Informace: Na webu závodu  nebo info@os-pisek.cz 
 

Toalety: Mobilní WC v místě shromaždiště. 
POZOR - cestou na START a v okolí STARTu toalety nejsou. 
 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB. 
 

Protesty: Podávejte písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel 
OB čl. 26. 1 osobně. Protesty podle čl. 26. 2 poštou na adresu Orientační sporty Písek, 
Harantova 1198/38, 39701 Písek. 
 
Protesty proti startovním či výsledkovým listinám podávejte mailem na adresu 
info@os-pisek.cz. 
 

Školka: Není k dispozici. 
 

Oblečení: Místy se budete potkávat s kopřivami a hustějším podrostem, proto především u menších 
dbejte na to, aby měli oblečení s dlouhým rukávem a nohavicemi. 
 

https://os-pisek.webnode.cz/akce/pimon2020/
mailto:info@os-pisek.cz
mailto:info.ospisek@gmail.com
mailto:info@os-pisek.cz


Orientační sporty Písek z.s. 
Občerstvení: V cíli nebude k dispozici voda. 

Na shromaždišti nebude stánek s občerstvením. 
 

Ochrana 
osobních údajů 
(GDPR): 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ: 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 v informačním systému ORIS. 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 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.  
 

Poděkování: Pořadatel děkuje všem partnerům za pomoc při organizování závodu, zvláštní poděkování 
patří Lesům města Písek a městu Písek. 

 
 

Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek!  
 

Závod probíhá za podpory 
 

 


