
ROZPIS
   Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti ve sprintu 2020

           1. závod jarního žebříčku Středočeské oblasti 2020 (v kat. DH10-DH18)
1. závod jarního Manufaktura Pražského žebříčku 2020 (v kat. DH10-DH18)

1. závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti 2020 (v kat. DH35-DH75)
Závod celostátního rankingu 2020 koeficient 1.02 (v kat. DH20-DH21)

Závod celostátního veteránského rankingu 2020
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN: Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT: Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem z.s.

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU: Ředitel závodu Buková Jana - R3
Hlavní rozhodčí Duda Miroslav - R3
Stavitelé tratí Heller Jiří - R3, Hančl Martin - R3

DATUM ZÁVODU: Sobota 04.04.2020

MÍSTO ZÁVODU: Terezín, okres Litoměřice

CENTRUM ZÁVODU: Městské informační centrum, Dukelských hrdinů 43,Terezín 
GPS: 50.512442N, 14.145516E

TYP ZÁVODU: Sprint, intervalový start

KATEGORIE: Soutěžní:
D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, 
D75
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, 
H75
Tréninkové: TF (fáborky bez omezení věku,okolo.2 km), T (náročnost H16

                                                    Přibližně 2,5 km – dle škály náročnosti- červená-středně náročná
Doprovodné pro veřejnost: Z1 (trať pro rodiče s dětmi do 10 let
bez fáborků-do 2 km, dle barevné škály zelená -velmi lehká), Z2 (trat

                                                   pro  začátečníky- náročnost D12 –okolo 2 km- modrá-lehká) 

Kategorie DH21 mají vypsané podkategorie L a K, DH21L mají kapacitu 90 
startujících. V případě přesáhnutí daného počtu budou závodníci rozděleni 
na základě Rankingu. 
Držitelé licencí E,R,A mohou startovat v DH21L i nad uvedený počet. 

PŘEDPOKLÁDANÝ
ČAS VÍTĚZE: Dle platného soutěžního řádu Středočeské a Pražské oblasti sekce OB 

PARKOVÁNÍ: ve městě, dle pokynů pořadatele

VZDÁLENOSTI: Parkoviště - Centrum do 500m
Centrum - Start do 1 500m
Cíl – v těsné blízkosti centra

PREZENTACE: V centru závodu od 9:00 do 10:30 hod (platí pro soutěžní kategorie)
Závodníci kategorií T  a Z  se mohou registrovat až do 11:30 hod.

START: 00 = 11:00, intervalový



MAPA: Terezín – 1:4 000, E=2m, revize Pavel Simr 3/20, 
                                                   mapový klíč  ISS PROM 2019
                                                   Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Mapníky budou k dispozici na startu.

TERÉN: Městské ulice s pevným povrchem, městské parky se smíšeným povrchem
Pravoúhlá uliční síť, menší parky, opevnění, zemní valy, podzemní prostory

OMEZENÍ BĚŽECKÉ OBUVI: Zákaz použití bot s hřeby !!! 

PŘIHLÁŠKY: Registrovaní závodníci přes ORIS do: 1.termín - 29.03.2020 -  23:59:59
          2.termín - 01.04.2020 -  23:59:59  

Neregistrovaní závodníci vyplní jednorázovou přihlášku na 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5689

Přihlášky do soutěžních kategorií po termínu přihlášek pouze dle kapacitních
možností pořadatele za zvýšené startovné (neplatí pro kategorie Z1, Z2, TF, 
T, DH10F – tyto kategorie se mohou přihlásit i na místě za základní 
startovné).

VKLADY:

kategorie do 29.3. do 1.4. na místě

DH10F a TF 80,- Kč 80,- Kč 80,- Kč

Z1 a Z2 (2mapy) 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč

DH10,DH12,DH14,DH65,DH75 80,- Kč 120,- Kč 120,- Kč

Ostatní 120,- Kč 180,- Kč 200,- Kč

Půjčovné čipu: 40,- Kč, (od neregistrovaných závodníků se vybírá záloha 
800,- Kč a v případě nevrácení nebo ztrátě čipu náhrada ve výši 1.000,- Kč

Vklady uhraďte na účet SKOB Roudnice n.L., z.s. 2001157519/2010 
(Fio Banka, a.s.), jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře 
ČSOS. 

RAŽENÍ: Elektronický způsob označování kontrol SportIdent bude nastaven v 
kontaktním režimu.

Závodníci nedisponující vlastním čipem si jej mohou za poplatek vypůjčit
u pořadatele, viz. Vklady

DĚTSKÝ KOUTEK: Bude organizován po dobu závodu.

PŘEDPIS: Závody probíhají podle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích 
pokynů Středočeské a Pražské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2020.

PROTESTY: Písemně s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 
14 dnů po jeho konání emailem na mirovi@seznam.cz nebo na adresu
Miroslav Duda, Velemín 120, 411 31 Velemín 

mailto:mirovi@seznam.cz


OCHRANA OSOB. ÚDAJŮ: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním 
svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, 
startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS.

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.

INFORMACE: ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5689 
Buková Jana, janabuk@atlas.cz, tel. 731 899 545

WEB ZÁVODU: www.obroudnice.cz

Akce je uspořádána ve spolupráci s městem Terezín a za finanční podpory města Roudnice n.L.

Tu

http://www.obroudnice.cz/

