
 

 
dvoudenní tříetapové závody 

 

R O Z P I S 

 
 
 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačního běhu 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga  
Datum:   26. - 27.9.2009 
Centrum:  Tis u Blatna, škola v přírodě Sklárna 
Druh závodu: změna oproti prováděcím pokynům 
sobota 26.9. dopoledne - E1 - krátká trať   

- závod HSH Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
  - závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB (v kat. DH12 až DH20) 
  - závod SmartMaps Cupu (v kat. DH12 až DH21L) 
  - závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-L, 45-, 55-, 65- a 75-) 
  - veřejný a náborový závod 
sobota 26.9. odpoledne - E2 - sprint (lesní)    

- závod HSH Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
- veřejný (v kat. DH12 až DH20 a DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-) a náborový závod 

neděle 27.9. - E3 - klasická trať    
- závod HSH Rankingu (v kat. DH21L-K) (koeficient 1,00) 

  - závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB (v kat. DH12 až DH20) 
  - závod SmartMaps Cupu (v kat. DH12 až DH21L) 
  - závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-L, 45-, 55-, 65- a 75-) 

- veřejný a náborový závod 
Vyhlášení tří nejlepších závodníků ve všech kategoriích (kromě P3 a T4) v neděli ve 14:30. 
Pořadí je dáno prostým součtem časů. 
Terén:  Mírně zvlněný terén s velkým množstvím situačních detailů (kameny, skalky, 

kamenná pole) a dobrou průběžností. Porostově velmi různorodý. Středně 
hustá síť komunikací. 

Mapy: sobota E1: Sklárna - jih 1 : 10 000, E=5m, rozměr A5, stav 7/2009, revize  
předchozí mapy Poustky (2000), laserový tisk, hl. kartograf : M. Nožička 
sobota E2 : Sklárna - sever 1 : 5 000, E=5m, rozměr A4, stav jaro 2006, 
revize 8/2009, laserový tisk, hl. kartograf : M. Lejsek, P. Hranička 
neděle E3: Tis u Blatna 1 : 15 000, E=5m, rozměr A3, stav jaro 2006, 
ofsetový tisk, hl. kartograf : M. Lejsek, P. Hranička 
mapový klíč ISOM, mapy nebudou vodovzdorně upraveny 

Kategorie:  dle soutěžního řádu PSOB. Podkategorie L (dlouhá) a K (krátká) jsou 
vypsány u kategorií DH21, DH35 a DH45. 
Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31.8.2009) na 
podkategorie: 
H21L 90 startujících  D21L 90 startujících  
H21K ostatní (75% délky L) D21K ostatní (75% délky L) 
Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují 
umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený 
počet. O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat soutěžní 
komisi PSOB. 
DH10, DH10L, DHR (rodiče s dětmi), P3 příchozí (3 km), T4 trénink (sobota 
dopoledne 4 km, sobota odpoledne 2 km, neděle 6 km). 
V případě méně než 110 přihlášených závodníků v obou podkategorích 
DH21 veřejného závodu, si pořadatel vyhrazuje právo tyto podkategorie 
sloučit.  

Prezentace:  pro všechny závody v centru, v sobotu  8:30 – 9:00, v neděli 8:30 – 9:00 
Start:        sobota E1: 00=09.30, intervalový, vzdálenost do 1000 m 
  sobota E2: 00=15:30, intervalový, vzdálenost do 1000 m 
  neděle E3: 00=09.30, intervalový, vzdálenost do 2000 m 
Cíl:   vzdálenost  do 1000 m  
Parkování:  do 200 m od centra 
Přihlášky:  do 14.9.2009 přes přihlašovací systém http://www.obhana.cz 

Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOB na e-mail 
vojta.hora@volny.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte 
odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení 
závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a 
kategorii. Přihlášky po tomto termínu pouze za zvýšené startovné a podle 
technických možností pořadatele. Do kategorií DH10, DH10L, DHR, P3 a 
T4 se bude možno přihlásit na místě bez zvýšeného vkladu.  
 

Vklady:      krátká a klasická trať sprint 
             do 14.9. / později   do 14.9. / později                   

   
  DH10, DH10L, DHR, P3 40 Kč / 40 Kč  30 Kč / 30 Kč 
  DH12-14, DH65-, 75- 40 Kč / 70 Kč  30 Kč / 50 Kč 
  ostatní, T4  90 Kč / 130 Kč  60 Kč / 100 Kč 
 

- vklad zaplaťte na účet č. 1955703504/0600 u GE Money Bank a.s., 
název účtu "SK Praga" (uveďte var. symbol „77XXXX“ kde XXXX je 
číslo oddílu v adresáři ČSOB) 

- vklad do 500 Kč je možno uhradit v hotovosti na prezentaci 
- změna v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč 
- změna času bude považována za dohlášku (zvýšený vklad) 
- vklad při protestech 200Kč 



 

Systém ražení:  Při závodě bude použit systém ražení Sportident (SI). Závodníci, kteří 
nedisponují vlastními SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 
20 Kč, záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč. 

Informace:  http://www.skpraga.cz, Petr Baldrian, baldrian@biomed.cas.cz, 723770570 
Předpis: Předpokládané časy vítězů podle platného soutěžního řádu PSOB. 
Ubytování:  A) Nouzové ubytování – pouze od 26.9. odpoledne do 27.9. 
 V tělocvičně ŠvP Sklárna (případně ve třídách) – nebude se topit, nejsou 

sprchy, pouze umyvadla 
 cena za osobu 60 Kč/noc 
 B) Ubytování na pokojích – možné od 25.9. až do 28.9. 
 V objektu školy v přírodě, na postelích (čtyřlůžkové pokoje), společné soc. 

zařízení, cena za pokoj a noc 640 Kč; kapacita je omezená, ubytování bude 
obsazeno v pořadí došlých přihlášek – zájem (počet pokojů a termín) 
prosím piště na e-mail: baldrian@biomed.cas.cz 

 C) Po vyčerpání kapacity pokojů na Sklárně (bude oznámeno na webu) je 
možné využít ubytování ve Škole v přírodě Poustky, cca 4 km jihozápadně 
od centra závodů (bez stravování). Informace: http://cass.gc-
system.cz/obec-zihle.cz/turisticke-informace/ubytovani-skola-v-prirode-novy-
dvur-poustky/, tel. 373395211. 

Stravování:  Je možné objednat snídaně od 26.9. do 28.9. (30 Kč, výdej 7:45-8:30) a 
večeře 26.9. a 27.9. (50 Kč, výdej 19:00-19:30), jídelníček: přizpůsoben 
chovancům školy v přírodě (bude upřesněno), v sobotu večer snad guláš s 
knedlíkem.  
V průběhu závodů bude snad otevřená hospůdka (pouze nápoje). Jiné 
možnosti stravování v místě nejsou!  
Objednávky stravování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně 
s vkladem. 
Další stravovací možnosti: Restaurace U zámku (Žihle - Nový Dvůr, 3 km) 
nebo Restaurace U Čapků (Tis u Blatna, 3 km). 

Funkcionáři:    so dopoledne:  so odpoledne: neděle: 
stavitel tratí:  Martin Kondrát Ondřej Sysel Vladimír Attl 
hl. rozhodčí:  Ondřej Sysel Martin Kondrát Petr Baldrian 
ředitel:   Luboš Matějů Ctibor Sysel Petr Kožina 

Upozornění:  Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti.  
 
V Praze dne 16.8.2009       Richard Samohýl, předseda SK Praga 
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