
 

 
 

Oddíl OB Kotlářka, z.s., Na Kotlářce 1, 160 00 Praha 6, IČO: 26998246, www.obkotlarka.cz 

Veřejný závod v Oboře Hvězda 

ROZPIS 
Pořadatel:   Oddíl OB Kotlářka, z. s. 

Datum:  středa 23. září 2020 

Stránky závodu:   https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6055 

Centrum závodu:  Dětské dopravní hřiště Vypich, Na Vypichu 1a, 50.0820519N, 14.3433111E 

Doprava:   MHD Vypich, BUS Dopravní hřiště Vypich, případně Metro A – PETŘINY 

Parkování v okolí velmi omezené – „modré zóny“    

Kategorie a tratě: Delší lesní sprint, volný start 

A: délka tratě cca 4 km vzdušnou čarou – nejdelší a nejtěžší trať s větším převýšením, razí s elektronickým 
čipem; Na trati může být použita rozdělovací metoda pomocí „motýlka“ (průchod jednou kontrolou 
vícekrát). V případě požadavku na zapůjčení čipu se účtuje + 40 Kč. Od běžců neregistrovaných v ČSOS bude 
požadovaná vratná záloha 1000 K. 
B: délka tratě cca 3 km vzdušnou čarou – trať střední délky a náročnosti, razí se elektronickým čipem 
V případě požadavku na zapůjčení čipu se účtuje + 40 Kč. Od běžců neregistrovaných v ČSOS bude 
požadovaná vratná záloha 1000 Kč. 
C: délka tratě max 2 km vzdušnou čarou – jednoduchá a krátká trať, razí se elektronickým čipem 
V případě požadavku na zapůjčení čipu se účtuje + 40 Kč. Od běžců neregistrovaných v ČSOS bude 
požadovaná vratná záloha 1000 Kč. 
Z: délka tratě max 1,5 km vzdušnou čarou – velmi jednoduchá trať vhodná pro seznámení s orientačním 
během, na které můžou spolu startovat libovolně velké skupiny. Kdo poběží bez čipu, razí kleštičkami do 
mapy a nebudeme mu měřit čas. Kdo bude mít vlastní čip, bude mít možnost vyčíst si mezičasy. Na tuto 
trať čipy nezapůjčujeme. Přihlášky předem, ale v této kategorii budou možné přihlášky i na místě. 
Startovné (za jednu mapu) je 50 Kč, větší skupiny mohou mít více map.  
Úplným nováčkům bude na startu vysvětleno vše potřebné, ke zdárnému proběhnutí závodu. 
 
Přihlášky a vklady: Do neděle 20. 9. 2020 (23:59:59) výhradně přes informační systém ORIS 
(https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6055).  
Nouzově na e-mailovou adresu novak.premysl@centrum.cz 
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).    
Kategorie „Z“ mají možnost se přihlásit na místě, ale z hygienických důvodů doporučujeme přihlášení 
předem. 
 

 
 
 

  

Kategorie Do 20. 9. 2020 
A, B, C, Z 50 Kč 
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Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč, požadavek uveďte v přihlášce. Od závodníků̊ bez registrace v ČSOS bude 
vybírána záloha 1000 Kč. 

Vklady je možné zaplatit POUZE dopředu na účet do úterního večera. 

Vklad zašlete na účet Oddílu OB Kotlářka: 

 Číslo účtu: 2800595750/2010 
 variabilní symbol: xxxx52, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře  
 http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar 
 do poznámky napište jméno klubu, případně přihlašovaného závodníka (registračku) 

  
Prezentace: Pouze závodníci kategorie „Z“, kteří nejsou přihlášení dopředu. 
 
Start: 16:00 – 18:30, volný na krabičku 
 
Cíl: Uzavření cíle (a začátek stahování kontrol) v 19:15.  
 
Vzdálenosti:  start a cíl jsou u sebe, v místě startu a cíle se prosím neshromažďujte 
  centrum – start: 150 m   
  cíl – centrum: 150 m 
 
Mapa:  Hvězda stav 2014-2020 – měřítko 1:4000 
 
Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent (kategorie Z může razit i kleštičkami) 
SI jednotky BUDOU v bezkontaktním režimu AIR+. 
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, i v případě nedokončení závodu. Požadavek na 
zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce.  
 
Upozornění: Provozovaní prodejní a propagační ́činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 
Dodržujte, prosím, vyznačené zakázané prostory na mapě. Dodržujte doporučená hygienická opatření. 
  
Informace ochraně osobních údajů (GDPR): 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 na webu závodů a 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 klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.  
 V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi. 
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Informace: Přemysl Novák, novak.premysl@centrum.cz 
 
Funkcionáři závodu: 

Ředitel závodu: Přemysl Novák (R3) 
Hlavní rozhodčí: Pavel Klaška (R2) 
Stavitel tratí: Hana Koubová 

 

Závod finančně podpořila MČ Praha 6. 


