
                                          
Třídenní závody v orientačním běhu 

Bulletin 1 

(Změny v rozpisu ke dni 17. 7. 2020 vyznačeny červeně) 

 

UPOZORNĚNÍ 

• Startovné je nutno uhradit převodem na účet, prezentace na shromaždišti bude fungovat 

v omezeném režimu! 

 

• Změna 2. a 3. termínu přihlášek (viz níže) 

 

• Školka na shromaždišti bude zřízena 

 

• Slučujeme kategorie:  DH12A a B do DH12 

 DH14A a B do DH14 

 DH16A a B do DH16 

 DH18A a B do DH18 

 

• V případě, že bude nutné z důvodu koronaviru omezit počet závodníků, bude rozhodovat 

pořadí přihlášek! 

 

POŘADATEL  Sportovní klub Praga 
DATUM    14. srpna (pátek) – 16. srpna (neděle) 2020 
CENTRUM    Louka u obce Tis u Blatna, 50.0929544N, 13.3531456E (stejné místo jako na MČR štafet a klubů 2019) 
KATEGORIE   D10L (linie), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35A, D35B, D40A, D40B, D45A, D45B, D50A, D50B, D55, 

D60, D65, D70, D75, H10L (linie), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35A, H35B, H40A, H40B, H45A, 
H45B, H50A, H55B, H55A, H55B, H60A, H60B, H65, H70, H75, H80, HDR (linie s doprovodem), P (příchozí, orientačně jednodušší 
trať), TK (trénink krátký), TD (trénink dlouhý). 

    V případě menšího počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo některé podkategorie sloučit. V kategoriích HD21 bude 
provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 12. 2019. Maximální počet českých závodníků: HD21E – 50, 
HD21A – 60, HD21B – 70, HD21C – neomezeno.  

 
ETAPY      14. 8. 2020 (pátek) 13.00  E1 – krátká trať 

      15. 8. 2020 (sobota) 10.00  E2 – klasická trať 

      16. 8. 2020 (neděle)  10.00 E3 – zkrácená trať – intervalový start, nikoliv hendikep 

     
  

PŘEDPIS, 
PŘEDPOKLÁDANÉ 
ČASY VÍTĚZŮ 

  Celkové výsledky budou počítány jako součet časů závodníka v etapách E1 až E3.  

 
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020. 

 
TERÉN  

   
Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (balvany, srázy, porostové detaily), dobrá průběžnost, středně 
hustá síť komunikací. 

MAPY    E1: Nově zmapovaný prostor jižně od obce Tis u Blatna, hl. Kartograf Jan Drbal, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, jaro 2020, laserový tisk. 
E2, E3: Shodný prostor s MČR štafet a klubů 2019 , hl. Kartograf: Jan Drbal, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, jaro 2019, laserový tisk. 



VKLADY = ZÁKLADNÍ STARTOVNÉ za všechny 3 etapy dohromady 

 
                          do 30. 6. 20   do 26. 7. 20  do 5. 8. 20 

    DH10-14, DH65-80     550 Kč  650 Kč  850 Kč  

    DH10L, HDR, P, TK, TD    450 Kč  450 Kč  450 Kč 

    ostatní kategorie      650 Kč  800 Kč       990 Kč 

    Startovné za jednotlivou etapu je rovno 33% startovného za všechny 3 etapy.  
Úhradu vkladů je nutné provést nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem na účet SK Praga u Fio banky, a.s., 
název účtu "SK Praga", č. účtu 2500695784/2010, variabilní symbol uveďte ve tvaru 75XXXX, kde XXXX je číslo oddílu 
dle Adresáře ČSOS. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 

STORNO   Při odhlášení bude vráceno: do 23. 7. 2020 – 100% vkladu; do 31. 7. – 75%; později – 0%. Změna jména v rámci kategorie a 
klubu bude umožněna e-mailem do 31.7. zdarma, později a na místě za 50,- Kč. V případě zrušení kvůli koronaviru bude navráceno 
celé startovné. 
 

PREZENTACE  

START 
 

CÍL 

pátek 14. 8. 11.00-14.00 v centru závodu, ostatní dny  9.00-11.00 na témže místě. 

Vzdálenost na všechny etapy do 2000 m. 
Kategorie HDR, P, TK a TD startují v odděleném koridoru přes startovní krabičku dle pokynů pořadatele. 

E1 vzdálenost do centra do 2000 m, E2 a E3 v místě centra závodu. 

RAŽENÍ  

INFORMACE 
 

 

 

 

UBYTOVÁNÍ   

Při závodě bude použit elektronický razící systém Sportident (SI) v kontaktním režimu. Závodníci, kteří nedisponují vlastnímy 

SI čipy si je mohou zapůjčit od pořadatele za popl atek 50 Kč/etapu, záloha na půjčení je 1 000 Kč. Požadavky na zapůjčení 

uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem 
Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů: 

http://sk-praga.cz/zavody/tis2020/ 

a na mailu 

tis2020@sk-praga.cz 

 

Pořadatel neorganizuje ubytování pro závodníky! 

Pro závodníky platí zákaz nocování na shromaždišti 

 

PARKOVÁNÍ   Parkování na louce u centra závodu zajištěné pořadatelem. Vzdálenost do centra závodu 500 m. 

DĚTSKÁ ŠKOLKA Na shromaždišti škola zřízena BUDE! 

PRODEJ  K provozování prodejní nebo propagační činnosti na shromaždištích etap je nutná dohoda s pořadatelem 
(kubaland143@seznam.cz). 

 

GDPR Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu Českého svazu 

orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V 

průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci 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. 

 

FUNKCIONÁŘI ředitel:  Jakub Landovský   

 hlavní rozhodčí: E1 Ondřej Sysel 

  E2 Jan Flašar 

  E3 Jakub Veselý 

 stavitelé:  E1 Ctibor Sysel 

  E2 Eliška Sieglová 

  E3 Martin Kondrát 

 

 

 

 

V Praze dne 17. 7. 2020 Jakub Landovský 

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, na startu budou k dispozici mapníky. 

   
PŘIHLÁŠKY První termín za nejnižší startovné do 30.6.2020, přes přihlašovací systém Oris http://oris.orientacnisporty.cz. 

Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS na e-mail: tis2020@sk-praga.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. 

Dohlášky na místě umožněny dle možností pořadatele. 
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