
ROZPIS 

JIHOR 2021 

2. závod Jihočeského žebříčku 

 

Datum ne 22. srpna 2021 

Místo konání Hvozdec 

Centrum louka východně od obce: 48.9941N,14.632E 

Pořádající orgán Jihočeský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt SKP České Budějovice z. s. oddíl orientačního běhu 
Orienteering Club České Budějovice o.s. 

Typ závodů denní závod jednotlivců na krátké trati 

Kategorie D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D21K, D35, D45, D55, D65, D75  
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H21K, H35, H45, H55, H65, H75  
Náborové: DF, HF, HDR (rodiče s dětmi, čas se neměří, volný start), P 
(příchozí) 
Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Jihočeského krajského 
svazu ČSOS. 

Omezení účasti Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu. 
V případě platnosti epidemiologických nařízení, které by omezovaly 
počet účastníků na hromadné akci budou upřednostněni 1) závodníci 
registrovaní v Jihočeské oblasti; 2) závodníci registrovaní v ČSOS; 
3) závodníci v kategoriích HD10-75. 

Předpis Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jihočeského 
krajského svazu ČSOS. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za 
nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za 
škody způsobené třetí osobou. 

Přihlášky • prostřednictvím ORIS nejpozději do 15. srpna 2021 

• ve výjimečných případech e-mailem v povinném formátu podle 
Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS na adresu: 
filip.hulec@seznam.cz. Na přihlášku, která nebude v řádném tvaru 
povinného formátu, nebude brán zřetel. Přihláška je přijata ve 
chvíli, kdy obdržíte odpověď.  

Přihlášky po termínu a na místě prezentace budou přijaty podle možností 
pořadatele za dvojnásobný vklad. Kategorie P (neregistrovaní v ČSOS) a HDR 
se mohou přihlásit i na místě za základní startovné. 

Vklady HD16-75: 100,- Kč  
žactvo: 50,- Kč  
náborové tratě: 50,- Kč  
půjčovné SI: 40,- Kč 

Úhrada vkladů Vklady budou vybírány při prezentaci v plném rozsahu. 

Prezentace do 10:00 v centru závodu 

Vzdálenosti parkoviště – centrum závodu: 0 m 
centrum závodu – start: do 1500 m 
centrum závodu – cíl: do 1000 m 

Terén rovinatý hospodářský les, místy zhoršená průběžnost (hustníky, podrost, 
prořezávky), pozůstatky starých rybníků 

Mapa Slabce, 1:10000, ISOM2017-2, stav 9/2020. Mapoval Zdeněk Blabla a Filip 
Hulec 

Start intervalový, 00=11:00 
V případě platnosti epidemiologických nařízení, které by omezovaly 
počet účastníků na hromadné akci je možné, že bude start roztažen do 
startovních vln. 

https://mapy.cz/turisticka?x=14.632&y=48.9941&z=14&source=coor&id=14.632%2C48.9941&q=48.9941N%2014.632E


Způsob ražení SportIdent, všechny verze čipů, kontaktní ražení. Jeden čip není možné 
použít v závodě dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce. 
Půjčovné 40,- Kč za závod. 

Protesty Písemné protesty s vkladem 200 Kč předávejte hlavnímu rozhodčímu. 
Protesty proti startovním listinám a konečným výsledkům podle čl. 25.2 
Pravidel orientačního běhu zasílejte na adresu: filip.hulec@seznam.cz 

Funkcionáři  ředitel: Zdeněk Blabla (R3) 
hlavní rozhodčí: Filip Hulec (R2) 
stavitel tratí: Eva Veselá (R3) 

Kontakt a informace v IS ORIS: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6302, 
na webových stránkách: pcb.wgz.cz, 
v případě nutnosti na e-mailu: blabla.zdenek@gmail.com 

Školka nebude zajištěna 

Různé Všichni účastníci závodu jsou povinní dodržovat aktuálně platná 
epidemiologická opatření. Vlivem neznámé epidemiologické situace 
v době závodu může dojít ke změnám oproti tomuto rozpisu. 

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 v informačním systému ORIS. 
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. 

Děkujeme našim partnerům za to, že umožnili závod uspořádat. 

 

Obec Hvozdec 

Czernínská správa majetku s. r. o. 

 

V Českých Budějovicích: 24. června 2021 
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