
Orientační sporty Písek 

23. 2. 2020 - Pokyny  

Sněhulákův kufr Písek 

 

Datum konání: neděle 23. 2. 2020 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi) 

Shromaždiště: Restaurace U Malířských 
Příjezd od Písku: 

Prezentace: v centru závodu – 09:00 – 10:00 

Parkování Na místech označených písmenem P na obrázku výše. 

Start: čas 00 = 10:30; individuální, intervalový, na startovací krabičku dle pokynů startéra 

Časový limit: 150 min 

Uzavření cíle do 14:00 

Vyhlášení vítězů  cca 13:00, dle aktuální situace 
 
Vyhlášení budou vždy první tři v každé kategorii. 

Odevzdávání map: Mapy se v cíli nevybírají. 

Popisy kontrol: Popisy budou vytištěny na mapě. 

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. 
 
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si bez prodlení vyčíst čip. 

Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště        do 100 m, při naplnění kapacity 400 m 

https://mapy.cz/turisticka?x=14.1753102&y=49.3130367&z=16&source=firm&id=13109618


Orientační sporty Písek 

shromaždiště – start     400 m, cesta značená modrobílými fáborky 
cíl – shromaždiště        600 m, nebude značeno 

Mapa: Provazce, stav 2015, Jarník, stav 2013, e=5m, 
úpravy 2018 a 2020 
měřítko 1:10 000 
mapy jsou vodovzdorně upravené (Pretex)  

Terén: Smíšený les Píseckých hor (470 až 610 m n. m.). V lese je, vzhledem ke stáří map, mnoho 
nových pasek a oplocenek, stejně tak mnohé chybějí. Některé se nám podařilo zakreslit, 
ale zdaleka to nejsou všechny. 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:      Radim Sobotka 
hlavní rozhodčí:    Petr Sobotka (R3) 
stavba tratí:           Klára Počtová, Jana Pazderníková  

Jury: Nebude sestavována. 

Protesty: Nebudou přijímány. 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel Sněhulákova kufru. 

Občerstvení: V místě shromaždiště dobrá restaurace. 

Tratě: 
A – 9,0 km, 390 m, 22 kontrol, mapově náročná trať 
B – 5,3 km, 230 m, 12 kontrol, mapově středně náročná trať 
C – 3,1 km, 120 m, 8 kontrol, mapově jednoduchá trať 

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 mohou být pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě. 
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. 

 

Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek!  

 

https://oris.orientacnisporty.cz/

