
Orientační sporty Písek 
POKYNY 

Panda-O-Race 
Charitativní závod Jihočeské OB-lasti 

„Za každého startujícího do Píseckých hor jeden strom“ 

Datum: Sobota 13. 6. 2020 (ještě že to není pátek – 13. 3. v pátek to totiž všechno začalo) 

Pořadatel: Orientační sporty Písek z.s. 

Funkcionáři závodu: Vojta Blažek OPI8700 – rozhodčí, ředitel i stavitel tratí 

Shromaždiště: Na Křižatkách, GPS 49.3141950N, 14.2068239E 

Parkování: Na louce před bývalou hájovnou („Bílý dům“) – bude značeno 

Prezentace: Průběžně, dle startu klubu – doporučujeme 20 min. předem 

Vzdálenosti: Shromaždiště – start / Shromaždiště – cíl 150 m 

Tratě: Dětská, HD12, HD16, HD20, Vrstevnice, Kombotech 

 Dětskou lze absolvovat ve dvojicích či s rodiči, náročnost HDR,HD10 – po cestách, průsecích 

 Vrstevnice – Mapa bude obsahovat pouze vrstevnice, terénní útvary, kameny a skály 

 Kombotech – Kombinovaná mapa (bez vrstevnic, bez porostů, bez cest, švýcárna apod.) 

Start:  Start od 10:00 – 12:00 Klubový interval po 2 min.  

Prosíme o dodržování startovní doby. Každý závodník je povinen orazit startovací krabičku. 

Časový limit: Není stanoven (předpokládané časy vítězů jako krátká trať) 

Ražení: Sportident Bude použito bezkontaktní ražení – BEACON Mode, včetně startu i cíle! 

Na místě lze půjčit pouze klasické čipy za poplatek 20,- ! 

Popisy: Na mapě 

Mapa: Provazce – Jarník, Provazce, Hromová jedle, A4 nebude vodovzdorně upravena,  

1: 7 500, mapováno 2015, 2017, 2018, drobné úpravy květen 2020 

V lese stále probíhá těžba kalamitního dřeva, proto není zaručena 100% přesnost porostů 

(oplocenek) Mapníky budou k dispozici na startu. 

Vyhlášení výsledků:  Vyhlášení výsledků nebude. Výsledky budou umístěné na ORIS 

Toalety: Nebudou zajištěny (musíte čůrat v lese) 

Hygiena: U vyčítání bude k dispozici desinfekce rukou (persteril-Kyselina peroctová – 0,5% ). 

Protesty: 1000 - 5000,- podle typu protestu splatné hlavnímu rozhodčímu.  

Závodníci jsou povinni řídit se aktuálně platnými  předpisy a nařízeními Vlády ČR, MZČR. 

Prosíme, chovejte se ohleduplně. 

 

https://mapy.cz/s/kebatotata


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. 

 

PARAMETRY TRATÍ 

 

Trať Vzdálenost m 
(spojnice) 

Vzdálenost m 
(postup stavitele) 

Počet 
kontrol 

Dětská 1250 1450 7 
D12 2120 2250 8 

H12 2140 2350 9 
D16 3090 3600 12 

H16 3370 3900 12 

D20 3580 4100 13 
H20 4060 4700 14 

Vrstevnice 3860 4100 14 
Kombotech 4930 5400 17 

 

VEŠKERÝ VÝTĚŽEK ZE STARTOVNÉHO BUDE POUŽIT NA 

OBNOVU PÍSECKÝCH LESŮ - DĚKUJEME 

 
 

 


