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R O Z P I S  

závodu oblastního žebříčku 2021 Pražské a  Středočeské oblasti 
ve sprintu 

 

ZAŘAZENÍ DO 
SOUTĚŽÍ 

  

Letní oblastní žebříček mládeže 2021 v kat. DH10-DH18 
Závod Manufaktura Pražského žebříčku 2021 v kat. DH10-DH18 
Závod celostátního Rankingu 2021 koef. 1,00 v kat. DH21 
 

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 13.6.2021 

MÍSTO KONÁNÍ   Mníšek pod Brdy 

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 parkoviště 

TYP ZÁVODU   Sprint, intervalový start   

KATEGORIE 

  

Soutěžní: 
D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K 
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K 
Nasazování závodníků do kategorií DH21L: dle Rankingu k 31.5.2021, 
závodníci přes limit 90 budou přesunuti do DH21K.  
Držitelé licencí E, R a A (DH 18-20), kteří se do podkategorie DH21L 
nekvalifikují umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii DH21L i 
nad uvedený počet, je-li to technicky možné. 
Nesoutěžní: 
T - tréninková trať  (s volným časem startu a měřením času SI): 
Orientačně náročnější trať (obtížnost DH16) s délkou cca 1,7 km určená pro 
doprovod dětí (řidiči, trenéři) 
Z1 -  trať pro děti do 10 let s doprovodem (s volným časem startu a 
měřením času SI) 
Jednoduchá trať bez fáborků – cca 1,1 km, náročnost zelená - velmi lehká. 
Obtížnostní tabulka: http://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-
oblastni-zavody.pdf 
Upozornění: Závodníci závodící v soutěžní kategorii nesmí napřed 
absolvovat Z1 jako doprovod dětí. Porušení pravidla bude důvodem k 
diskvalifikaci.  

MAPA 

  

Mníšek pod Brdy, 1 : 4000, E 2 m, stav září 2020, autor Radim Ondráček, 
klíč ISSPROM 2019. Revize jaro 2021.  
Mapa bude vodovzdorně upravena. Formát mapy: A3 
Popisy - na mapě a ke stažení v ORIS. 

http://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf
http://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf
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TERÉN 
  
Městské uličky (stará a nová zástavba) s pevným povrchem, sídliště, 
centrum, park – smíšený povrch.  

OMEZENÍ BĚŽECKÉ 
OBUVI 

 
Zákaz použití obuvi s hřeby 

SYSTÉM RAŽENÍ 

  

SportIdent, krabičky budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení (lze 
však použít všechny typy SI čipů) 
Půjčování čipů pořadatel nezajišťuje, vyřešte prosím v rámci oddílu. 
  

PREZENTACE   Nebude zřízena. Vše online před závodem. 

START   00 = 10:00 

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

ZAKÁZANÝ PROSTOR 
  
Oblast mezi D4 a ulicemi Komenského, Pražská a Dobříšská, podzámčí 
 

VKLADY 

  

Kategorie do 7.6.2021  do 9.6.2021 

HD10 – 14, Z1 80 Kč  120 Kč 

Ostatní 120 Kč  180 Kč 

Vklady zaplaťte na účet OK Dobříš č. 2600168236/2010 u Fio banky, a.s., 
(uveďte var. symbol „27XXXX“ 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 
10.6.2021. 

Vyúčtování vkladů – ke stažení  z ORIS 

OMEZENÍ ÚČASTI 

 

Podmínkou startu je odevzdání Čestného prohlášení o covidové 
bezinfekčnosti, bude ke stažení na webu závodu.  Vše bude aktualizováno 
dle aktuálních hygienických opatření v Pokynech.  
V závislosti na epidemiologických opatřeních platných k datu konání závodu 
může být počet startujících omezen (přesunutí na neoficiální měřený 
trénink v pořadí závodníci jiných než P a Stč. oddílů v DH10-18, Z1, T, DH10, 
v dalších kategoriích bude rozhodující datum přihlášení, vše bude 
upřesněno v týdnu před závodem). 
 

VÝSLEDKY  Výsledky budou zveřejněny po závodě v ORIS, vyhlášení vítězů nebude. 

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 Pražské a Středočeské sekce OB ČSOS.  

OBČERSTVENÍ  Balená voda v cíli. Po závodě využijte bohatou nabídku města Mníšek p.B. 

ŠKOLKA  Nebude 

mailto:okdobris@seznam.cz
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MYTÍ  Doma 

UPOZORNĚNÍ 

 

Závod probíhá za plného provozu, prosíme závodníky o opatrnost a 
dodržování dopravních předpisů. Respektujte zakázané silnice, používejte 
povinné přeběhy komunikací, které budou pod dozorem pořadatelů. 
Respektujte zakázané vstupy na pozemky vyznačené č-b páskou.  
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí.  
 

INFORMACE 
  
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. 

PODĚKOVÁNÍ 
 
Městu Mníšek pod Brdy za organizační podporu a spolufinancování akce 
ZŠ Mníšek pod Brdy za poskytnutí hřiště ZŠ  

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Pražské a Středočeské oblasti. 

V Mníšku p. Brdy dne 24.5.2021 

mailto:okdobris@seznam.cz

