OŽ Pohoří
2022

neděle 16.října

ROZPIS

4. závod Manufaktury Pražského žebříčku
4. závod Středočeského oblastního žebříčku mládeže
11. závod Středočeského oblastního žebříčku družstev mládeže
4. závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
závod celostátního Rankingu 2022 (koeficient 1.0 v kat. DH21)
Veřejný a náborový závod pro veřejnost

Pořádající orgán: Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů,
Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů.
Pořádající subjekt: OK Kamenice, z. s.
Termín konání: 16.10.2022
Centrum závodu: Louka u obce Pohoří. https://en.mapy.cz/s/fusazemune
Typ závodu: Klasická trať, intervalový start.
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Kategorie:
A: závodní
HD10F - fáborkovaná trať, pouze pro děti do 10 let
H -10; -12; -14; -16; -18; 21-L,K; 35-L,K; 45- L,K; 55; 60; 65; 70; 75; 80
D -10; -12; -14; -16; -18; 21-L,K; 35- L,K; 45- L,K; 55; 60; 65; 70; 75
Upozornění: pořadatel si vyhrazuje právo některé podkategorie sloučit.
Ranking: Kategorie DH21- L,K se počítají do Rankingu s koeficientem 1.00
Směrné časy dle přílohy č. 2 Soutěžního řádu soutěží sekce.
B: Tréninkové kategorie (S časomírou a čipy)
Kategorie

TF

T2

T3

T4

Délka (km)

3

3

4

6

Obtížnost

Po fáborcích

Lehká

Středně naročná

Náročná

V tréninkových kategoriích včetně TF je dovoleno „stínování“ (ne-aktivní doprovod další osoby
pro případ, že by se závodník dostal do problémů). Mapu si bere pouze závodník, nikoli
doprovod.
C: Kategorie “Z” pro začátečníky a tz, kdo se chtějí jen “jen proběhnout” (bez časomíry a
čipu)

Kategorie

Z1 (HDR)

Z2

Z3

Délka (km)

2,5

3

4

Obtížnost

Velmi lehká

Lehká

Středně těžká

V kategoriích pro začátečníky je možné startovat v libovolně velkých skupinách. V kategorii Z1
(rodiče s dětmi) má tým automaticky v ceně startovného 2 mapy, v Z2 a Z3 je ve startovném 1
mapa.
Výklad barevné škály obtížnosti najdete zde.
Mapy:
1 : 15 000 pro kategorie H/D16-35L. Ostatní kategorie 1 : 10 000, e5m, autor Roman Horký 2021,
částečná revize 2022 mapový klíč ISOM2017-2, mapy budou vodovzdorně upraveny.
Terén:
Závodní prostor je situován do hornopožárského polesí v nadmořské výšce 350 - 510 m n. m.
Les je tvořen smrkovo-bukovo-modřínovou dřevinou. Severní a centrální část závodního prostoru
je rovinatá až mírně zvlněná, porostově velmi pestrá, na mnoha místech plochy hustého lesa s
různě sníženou průchodností. Jižní, západní a východní část prostoru je tvořena svahy (místy
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prudkými) s množstvím žulových kamenů, balvanů a menších skalek včetně několika starých
žulových lomů. Lokální pozůstatky zlatokopecké činnosti. Středně hustá síť komunikací.
Intenzivní odtěžování kůrovcové kalamity (mnoho nových velkých pasek).

Přihlášky:
Členské kluby ČSOS přihlašují své závodníky zásadně přes přihláškový systém ORIS
(https://oris.orientacnisporty.cz/). Kluby mimo ČSOS přihlašují své závodníky rovněž přes ORIS,
ale formou jednorázové přihlášky. Výjimečně je možné využít email prihlasky@okkamenice.cz.
Požadavky na úpravu startovního času prosíme vyplnit ve specifickém formátu do poznámky k
přihlášce, viz. příloha na konci dokumentu.
Přihláškový systém bude uzavřen 10.10.2022 ve 23:59.
Vklady:
KATEGORIE

1. termín

HD10F, TF, T2, T3, T4, Z1, Z2, Z3

100,- Kč

HD10-14, HD65-75

100,- Kč

Ostatní

170,- Kč

Zapůjčení kontaktního SI-čipu 50,- Kč/os, uvádějte v přihlášce, v případě ztráty nebo nevrácení
bude požadována náhrada 800,- Kč. Neregistrovaní zaplatí vratnou zálohu 800,- Kč/čip, která
bude po závodě vrácena.
Přihlášky po termínu jsou možné pouze prostřednictvím emailu přihlášky@okkamenice.cz do
kategorií HDR, TF, T2, T3, T4, Z1, Z2 a Z3 i na místě za základní startovné.
Platby:
Všechny poplatky uhraďte bezhotovostním převodem na bankovní účet OK Kamenice
2201340123/2010 (IBAN: CZ80 2010 0000 0022 0134 0123; BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX).
Jako variabilní symbol použijte variabilní symbol vygenerovaný v ORIS pod přihláškou.
Neregistrovaní/zahraniční závodníci musí provést úhradu do 11.10.2022, v případě neobdržení
platby v tomto termínu nemusí být zařazeni do startovní listiny. Registrovaní závodníci v ČSOS
provedou platbu do 11.10.2022.
Storno:
Za storna doručená do 9.10.2022 bude vráceno 100% ze zaplaceného startovného. Do
11.10.2022 bude vráceno 50% ze zaplaceného startovného. Po 11.10.2022 se startovné nevrací.
Prezentace: neděle 16.10.2022 od 8:30 do 9:30 v centru závodu.
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Start 00: 10:00, intervalový.
Závodníci kategorií TF, T2, T3, T4, Z1, Z2, Z3 startují ze samostatného koridoru v libovolném
startovním čase během časového intervalu upřesněného v pokynech pro účastníky závodu.
Informace:
Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů, případné dotazy zasílejte na e-mail
prihlasky@okkamenice.cz.
Systém ražení:
SPORTident kontaktní, vyčítání čipu na shromaždišti, jednotky systému SI nebudou nastaveny
do režimu bezdotykového ražení BEACON; v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník
razí mechanicky do mapy.
Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu
ČSOS, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022 a také dle Prováděcích
předpisů k soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS 2022.

Organizace:
Ředitel: Jan Neškudla
Stavitel tratí: Jakub Glonek (R3), Hlavní rozhodčí: Boris Navrátil (R3)
Protesty:
Vklad 400 Kč. Osobně do rukou příslušného hlavního rozhodčího nebo zaslat na adresu hlavního
rozhodčího: Boris Navrátil, navratilboris@seznam.cz
Parkování: V centru závodu, bude organizováno pořadateli. Parkovné 50,- kč.
Vzdálenosti:
Shromaždiště - start: do 1,5km.
Cíl – shromaždiště: do 1km.
Školka: Na shromaždišti bude zřízena školka pro děti předškolního věku. Bližší informace v pokynech.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý
účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS, a to v
podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech
pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k
informování veřejnosti o proběhlém závodě apod. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na
závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
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Požadavky na úpravu startovního času
Požadavky na úpravu startovního času je možné zadat pouze v níže uvedeném formátu v poli
poznámka přihlášky.
Zapíšete ji tedy i ze svých klubových systémů, pokud nemáte přístupová práva do ORISu.
Požadavky v jiném formátu nebudou akceptovány. Využívejte prosím s mírou v případě skutečné
potřeby.
Formát start(požadavek, reg)
požadavek – brzo | pozde | ruzny | podobne
reg – pro ruzny a podobne registrační číslo druhého závodníka
V případě rozdělení nebo podobného startu zadejte pouze k jedné osobě, druhá je již z
požadavku známa.
Příklady nejčastějších požadavků s vysvětlením.
start(ruzny, KAM9000) // závodník si přeje rozdělit start od druhého rodiče KAM9000
například kvůli hlídání dětí
start(brzo) // závodník si přeje startovat co nejdříve
start(pozde) // závodník si přeje startovat co nejpozději
Výměnný formát je převzatý od pořadatelů z OOB TJ Turnov, díky za inspiraci.

5

