
R O Z P I S  

4. závodu podzimního oblastního žebříčku 2020 Středočeské oblasti ve sprintu 
 

ZAŘAZENÍ DO 
SOUTĚŽÍ   

Středočeský podzimní oblastní žebříček mládeže v kat. DH10-DH20 
Veřejný a náborový závod 
Závod Rankingu a veteránského rankingu 

POŘÁDAJÍCÍ 
ORGÁN   Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

POŘÁDAJÍCÍ 
SUBJEKT   OK Dobříš, z. s. 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU   

Ředitel závodu: Bochenková Jana - R3 
Hlavní rozhodčí: Houska Jindřich - R3 
Stavitel tratí: Bochenková Martina - R1 

 

DATUM   Neděle 11.10.2020 

MÍSTO KONÁNÍ   Mníšek pod Brdy 

SHROMAŽDIŠTĚ, 
PARKOVIŠTĚ   Louka u R4 poblíž ZŠ Mníšek p.Brdy  (GPS 49.8624000N, 14.2657000E). 

Příjezd ulicí Komenského (odbočka doleva za Penny) 

CENTRUM  Hřiště ZŠ Mníšek v sousedství shromaždiště a parkoviště 

TYP ZÁVODU   Sprint, intervalový start.  

KATEGORIE 

  

Soutěžní: 
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75  
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75 
Tréninkové (s volným časem startu a měřením času SI): 
T (trénink) - orientačně náročnější trať (cca DH16) s délkou asi 2,5 km 
Tratě pro začátečníky a příchozí veřejnost (s volným časem startu, bez 
měření času, s možností stínování či doprovodu): 
Z1 (jednoduchá trať pro rodiče s dětmi do 10 let bez fáborků - cca 1,2 km, 
náročnost zelená - velmi lehká), v ceně startovného jsou 2 mapy (pro 
předem přihlášené) 
Z2 (jednoduchá, ale delší trať, cca 1,5 km, úroveň DH12, náročnost modrá – 
lehká) 
Obtížnost: http://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-
zavody.pdf 
Fáborkovaná trať (linie) vzhledem k charakteru terénu nebude stavěna.  

MAPA   Mníšek 2020, 1 : 4000, E 2 m, stav září 2020, autor Radim Ondráček, klíč 
ISSPROM 2019. Mapa bude vodovzdorně upravena. 

TERÉN   Městské uličky (stará a nová zástavba) s pevným povrchem, sídliště, 
centrum, park  – smíšený povrch.  

OMEZENÍ 
BĚŽECKÉ OBUVI  Zákaz použití obuvi s hřeby 

RAŽENÍ   Elektronický způsob ražení kontrol SportIdent v bezkontaktním režimu. 



Možnost zapůjčení čipů: 
SIAC čip -  za poplatek 60 Kč, záloha na půjčení 2.000 Kč pro neregistrované 
závodníky, v případě ztráty-nevrácení náhrada 2.000 Kč. 
Klasický čip na kontaktní ražení  - za poplatek 40 Kč, záloha na půjčení je 
800 Kč pro neregistrované závodníky, v případě ztráty náhrada 800 Kč . 
Pro kategorie Z1, Z2 (začátečníci, příchozí) bude ražení pouze kleštičkami 
do papírové průkazky, bez měření času. 
Požadavky zadávejte prosím v ORIS. 

PREZENTACE   V centru závodu v době 9:00 – 10:00 hod., tratě Z1 a Z2 budou mít vlastní 
oddělenou prezentaci  

START   00 = 10:30 , tratě Z1 a Z2 budou mít vlastní oddělený start  

VZDÁLENOSTI 
  

parkoviště-centrum: do 200 m 
centrum-start: do 1000 m 
cíl-centrum: do 500 m 

PŘIHLÁŠKY 

  

Registrovaní závodníci - přes systém ORIS:  
1.termín do 4.10.2020 23:59:59, 2.termín 7.10.2020 23:59:59 
Výjimečně na adresu (pouze v termínu přihlášek): okdobris@seznam.cz 
v povinném formátu ČSOS, přihláška je platná po potvrzení. 
Neregistrovaní závodníci vyplní jednorázovou přihlášku na 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6059 
Pozdější přihlášky do soutěžních kategorií a kategorie T jen výjimečně na 
místě dle možností pořadatele za zvýšený vklad.  
Kategorie Z1 a Z2 je možné přihlásit i na prezentaci v den závodu za 
základní startovné do počtu vytištěných map. 
Zpracovatel přihlášek: Jana Nová 

VKLADY 

  

Kategorie do 4.10.2020  do 7.10. na místě 

Z1, Z2  100 Kč  100 Kč 100 Kč 

HD10 – 14, HD65 – 75  80 Kč  120 Kč 120 Kč 

Ostatní 120 Kč  180 Kč 200 Kč 

Vklady zaplaťte na účet OK Dobříš č. 2600168236/2010 u Fio banky, a.s., 
(uveďte var. symbol „99XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS, do 
popisu platby uveďte zkratku/název oddílu, u neregistrovaných jméno a 
kategorii). Platbu proveďte prosím tak, aby byla připsána na účet do 
8.10.2020. 

OMEZENÍ 
ÚČASTI 

 

Závody budou uspořádány v souladu s aktuálně platnými 
epidemiologickými opatřeními. Pořádající subjekt může závodníky 
odhlašovat, aby byl splněn limit počtu účastníků veřejných akcí. 
Registrovaní závodníci kategorií DH12-DH20 Středočeské oblasti 
odhlašováni nebudou z důvodu zisku licencí z oblastního žebříčku.  
Případné odhlašování proběhne podle následujícího klíče (v daném pořadí):  
1) Budou odhlášeni neregistrovaní závodníci.  
2) V kategoriích mimo DH12-20 (Středočeská oblast) budou odhlášeni 
závodníci bez ohledu na kategorii podle pořadí přihlášky od nejpozdějších. 



  
Věnujte prosím pozornost případným pozdějším změnám oproti rozpisu, 
které mohou být uplatněny z důvodu epidemiologických opatření (např. 
omezení nebo zrušení prezentace, nemožnost dohlášek a změn po 
2.termínu, rozložení startu apod.). 

PROTESTY 
  

Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč během závodu, případně 
do 14 dnů po konání závodu na adresu: Jindřich Houska, Stříbrná Lhota 
1174, Mníšek pod Brdy nebo emailem na okdobris@seznam.cz 

PŘEDPIS  Závodí se podle platných pravidel OB ČSOS, soutěžního řádu a prováděcích 
předpisů Středočeské sekce OB ČSOS pro rok 2020.  

OBČERSTVENÍ  V cíli    

ŠKOLKA 

 

Během závodu nebude v centru zajištěno hlídání dětí. K dispozici pro děti 
bude školní hřiště ZŠ Mníšek s možností doprovodných aktivit za asistence 
rodičů (zvířátkový OB apod.), s respektováním platných hygienických 
opatření. 

UPOZORNĚNÍ 

 

Závod probíhá za plného provozu, prosíme závodníky o opatrnost a 
dodržování dopravních předpisů. Respektujte zakázané silnice a používejte 
povinné přeběhy, které budou pod dozorem pořadatelů. Účastníci závodí 
na vlastní nebezpečí. 

INFORMACE   Jana Bochenková, okdobris@seznam.cz 

GDPR 

 

Přihlášením na závod dává každý účastník souhlas se zveřejněním svých 
osobních údajů ve formátu používaném v ČSOS resp. v ORIS (přihláška, 
startovní listina, výsledky) a na webu závodu. V průběhu akce mohou být 
pořizovány fotografie /videozáznamy pořadatelů sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací apod. Dále zde mohou 
být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 
závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a 
doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit 
fotografovi případně předem pořadatelům. 

WEB ZÁVODU  www.okdobris.cz 
 

Akce je uspořádána ve spolupráci s městem Mníšek pod Brdy a ZŠ Mníšek pod Brdy 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Středočeské oblasti. 

V Mníšku p. Brdy dne 31.8.2020 


