
ZVŮLE 2003 
ROZPIS 

 
mezinárodní třídenní závody v orientačním běhu 

závody Českého poháru veteránů 
závody HSH-Rankingu 

 
POŘADATEL  Sportovní klub Praga 
DATUM   4.-6. červenec 2003 
CENTRUM  Kunžak, Autokemp Zvůle 
DOPORUČENÝ PŘÍJEZD Ze silnice č. 151 Kunžak - Dačice odbočit mezi obcemi Mosty a Valtínov 

(bude značeno).  
PARKOVÁNÍ Na vyhrazených plochách. Bude vybíráno parkovné ve výší 40 Kč/auto a 

den. Platí i pro auta závodníků ubytovaných v autokempu. 
KATEGORIE 

D10F (linie s doprovodem), D10N (linie), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E (40 závodnic), 
D21A (70 závodnic), D21B, D35A, D35B, D45A, D45B, D55, D60, D65, H10F (linie s 
doprovodem), H10N (linie), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E (50 závodníků), H21A (70 
závodníků), H21B, H35A, H35B, H45A, H45B, H55, H60, H65, P3km, P6km 

DRUH ZÁVODU  pátek 4. července krátká trať 
sobota 5. července  klasická trať 
neděle 6. července zkrácená trať 

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ  Podle platného soutěžního řádu ČSOB 
FUNKCIONÁŘI 

  pátek (krátká trať)  sobota (klasická trať)  neděle (zkrácená trať) 
ředitel:  Petr Kožina  Petr Baldrian  Petr Baldrian 
hlavní rozhodčí: Richard Samohýl, R I Richard Samohýl, R I Richard Samohýl, R I 
stavitel:  Martin Kondrát   Ondřej Sysel  Vladimír Attl  
 
PŘIHLÁŠKY 

V povinném formátu ČSOB (viz Prováděcí předpisy; nutno uvést kategorii, jméno a příjmení, 
registrační číslo, licenci a číslo SI-čipu) e-mailem na adresu: tomas.janovsky@ezpraha.cz 
(přihlášku považujte za přijatou pouze pokud obdržíte potvrzení - reply); případně poštou na 
adresu: Tomáš Janovský, Královická 1/1407, Brandýs nad Labem 25001. 

VKLADY 
    do 21.5.  do 15.6.  po 15.6. 
DH10-14, DH65  190 Kč  270 Kč  340 Kč 
ostatní kategorie  290 Kč  390 Kč  490 Kč 
P3km, P6km  190 Kč  240 Kč  240 Kč   (80 Kč/etapa) 
 
Platby za startovné, ubytování a stravování je nutné odeslat v termínu přihlášek bankovním 
převodem na účet SK Praga u GE Capital Bank a.s., Praha 7, č. účtu 1955703504/0600, 
variabilní symbol uveďte ve tvaru 33XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOB. Kopii 
dokladu (bankovního výpisu) pokud možno přiložte k přihlášce, nejpozději bude kontrolováno při 
prezentaci. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 

VÝSLEDKY 
Oficiální výsledky závodů budou zveřejněny na internetové stránce závodu. Cena za tištěné 
výsledky je 50 Kč. 

PREZENTACE  čtrvtek 3.7.  5:00-21:00 v centru závodů 
pátek 4.7.    9:00-14:00 v centru závodů 
sobota, neděle 5.-6.7.   7:30-8:30 v centru závodů 

 

VZDÁLENOSTI  centrum závodu - ubytování   do 20 km 
parkoviště - centrum   1000 m 
centrum - start    do 2500 m 
centrum - cíl    0 m 

START 00  pátek (krátká trať)    15:00 
sobota (klasická trať)   10:00 
neděle (zkrácená trať)     9:00  hendikep 

SYSTÉM RAŽENÍ 
Elektronický razící systém SPORTIdent bude použit pro všechny kategorie. Závodníci s vlastním SI-
čipem uvedou jeho číslo v přihlášce, ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 40 
Kč/den. Požadavky na zapůjčení včetně plateb posílejte společně s přihláškami. Od 
neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha ve výši 700 Kč. 

TERÉN 
Mírně zvlněný terén s velkým množstvím situačních detailů (kameny, skalky, kupky, kamenná pole) 
a dobrou průběžností. Středně hustá síť komunikací.  

MAPY 
1:10 000, stav léto 2002, hlavní kartograf: Petr Mareček. 

INFORMACE  http://www.skpraga.cz - stránka Sportovního klubu Praga 
http://www.skpraga.cz/soubory/zvule2003/cze - stránka závodů 
Petr Baldrian, mobil 723770570, baldrian@biomed.cas.cz 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ za všechny tři etapy v neděli, cca od 13:00 v centru závodů 
UPOZORNĚNÍ Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné 

pouze se souhlasem ředitele závodů.  
PŘEDPIS Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB. 
UBYTOVÁNÍ stany v autokempu Zvůle  180 Kč / osobu a pobyt  

nouzové v tělocvičně (do 20 km) 180 Kč / osobu a pobyt 
 

Úhradu ubytování zajišťovaného pořadatelem proveďte prosím společně s vkladem. 
Další možností je ubytování v chatkách v centru závodů (s povlečením, se stravováním). Tento typ 
ubytování je třeba dohodnout přímo s provozovatelem kempu, p. Smejkalem (tel. 607541511), 
úhrada proběhne na místě. Vzhledem ke kapacitě autokempu doporučujeme zájemcům o tento typ 
ubytování kontaktovat autokemp co nejdříve!  
Informace o dalších možnostech ubytování: Michal Matějů, e-mail: mmateju@koop.cz, mobil: 
602542876.  

 
V Praze, dne 1.3.2003, Petr Kožina a Petr Baldrian, ředitelé závodů; Richard Samohýl, hl. rozhodčí 

 
 

NOČNÍ SPRINT O PRAGOVÁCKOU KLÁDU 
 

Závod je zařazen do nočního SILVA CUPu 
 

datum   pátek 4. 7. 2003 
shromaždiště   autokemp Zvůle 
prezentace   do 20:00 v místě prezentace třídenních závodů 
start   od 22:00 (do 500 m od centra závodů) 

 mapa   1:10 000, stav 2002 
kategorie   DH14,DH16,DH18,DH20,DH21,DH35,H45, MIX (libovolné dvojice) 
přihlášky  - do 15.6.2003 (společně s přihláškou na 3 dny OB „Zvůle 2003“) 

na adresu tomas.janovsky@ezpraha.cz; prosíme, odlište 
přihlášku od přihlášky na třídenní závody nebo na místě 

startovné   30 Kč (přihláška předem) nebo 45 Kč (přihláška na místě) 
systém ražení   SPORTident 
lampiony   reflexní válce typ „HULK“ 
stavitel tratí  Martin Kondrát 
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