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BULLETIN 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

E1: krátká trať 
 
 

 

E2: klasická trať 
 
 
 

 

E3: krátká trať 
 
 

 

E4: klasická trať 
 
 

E5: zkrácená trať 
 



 

Pořadatel: 
Sportovní klub Praga, z. s. 
 
Datum: 
3. - 7. srpen 2022 
 
Centrum: 
louka u obce Tis u Blatna,  
souřadnice: 50.092N, 13.353E 
 
Parkování: 
Bude vybíráno parkovné 
 
Etapy: 
E1 – start 00 = 13:00 – krátká trať, intervalový start  
E2 – start 00 = 10:00 – klasická trať, intervalový start 
E3 – start 00 = 10:00 – krátká trať, intervalový start 
E4 – start 00 = 10:00 – klasická trať, intervalový start 
E5 – start 00 = 10:00 – zkrácená trať, hendikepový start 
 
Terén: 
Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (balvany, srázy, porostové 
detaily), dobrá průběžnost, středně hustá síť komunikací. 
 
Mapy: 
Čertovka, Jelení skok, Lidčina skála. Dále nově zmapovaný prostor bývalé mapy Sáhy a zcela 
nový, dosud nikdy nezmapovaný prostor, severně od mapy Jelení skok. Všechny mapy 1 : 
10 000, ekvidistance = 5 m, ISOM 2017-2, stav jaro 2022, laserový tisk. Hlavní kartograf Jan 
Drbal. Mapy budou vodovzdorně upraveny. 
 
Kategorie: 
D10L (linie), D10, D12A, D12B, D14A, D14B, D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B, D21C, D35A, D35B, 
D40, D45A, D45B, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H10L (linie), H10, H12A, H12B, H14A, H14B, H16, 
H18, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H35A, H35B, H40, H45A, H45B, H50, H55A, H55B, H60, H65, 
H70, H75, H80, HDR (děti s doprovodem, bez fáborků), P (příchozí, orientačně jednodušší), TK 
(trénink - krátký), TD (trénink - dlouhý). 
V případě malého počtu přihlášených si pořadatel vyhrazuje právo ke sloučení kategorií. 
V kategoriích HD21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 30. 6. 
2022. Maximální počet českých závodníků: HD21E – 50, HD21A – 70, HD21B – 70, HD21C – 
neomezeno. 
 
Předpokládané časy vítězů:  
dle platného Soutěžní řádu sekce OB ČSOS 
 
Přihlášky: 
Přes přihláškový systém ORIS. Neregistrovaní na stejném místě (návod), ve výjimečných 
případech e-mailem v povinném formátu ČSOS na mail tis2022@sk-praga.cz. Přihláška e-
mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a 
příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na jeho zapůjčení), a kategorii. 
 
 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/help/Jednorazove-prihlasky-ucastnik.pdf?v=2
mailto:tis2022@sk-praga.cz


 
 
Vklady = základní startovné za všech 5 etap dohromady: 
   do 20.6.  do 30.6.  po 30.6. 
DH10-14, DH65-80 800,-  1000,  1200,- 
DH10L, HDR, P, TK, TD 800,-  800,-  800,- 
ostatní kategorie:  1200,-    1500,-  1800,- 
 
Startovné za jednotlivou etapu je rovno 20% startovného za všech 5 etap. 
 
Úhradu vkladů je nutné provést nejpozději v termínu uzávěrky přihlášek bankovním převodem 
na účet č. 2500695784/2010 u Fio banky, a.s., název účtu "SK Praga" (uveďte variabilní symbol 
ve tvaru „75XXXX“, kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS). Bez zaplaceného  vkladu nebude 
přihláška akceptována. 
 
Storno: 
Při odhlášení bude vráceno: do 20.6.2022 – 100 % zaplaceného vkladu; do 30.6.2022 – 80 % 
zaplaceného vkladu; do 15.7.2022 – 50 % zaplaceného vkladu; později - 0% vkladu. Změna jména 
v rámci kategorie a klubu bude umožněna do 25. 7. zdarma a na místě za 100 Kč. 
 
Prezentace: 
úterý 2. 8. 18:00-21:00, středa 3. 8. 11:00-14:00, čtvrtek 4. 8. - neděle 7. 8. 11:00-14:00, v centru 
závodů. 
 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum do 500 m 
parkoviště - kemp do 200 m 
kemp - centrum do 300 m 
centrum - start do 2000 m 
centrum - cíl do 2000 m 
 
Systém ražení: 
Při závodě bude použit elektronický razící systém Sportident (SI) v kontaktním režimu. 
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy si je mohou zapůjčit od pořadatele za poplatek 50 
Kč/etapu, záloha na půjčení je 1000 Kč. Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu 
proveďte společně s vkladem. 
 
Protesty: 
S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Protesty je možno doručit na e-mail:  
tis2022@sk-praga.cz. 
 
Informace: 
http://sk-praga.cz/zavody/tis2022/ 
tis2022@sk-praga.cz 
 
Ubytování: 
Pro závodníky bude k dispozici nouzový kemp v bezprostřední blízkosti centru závodu. Jeho 
součástí bude základní hygienické zázemí, provizorní sprchy, prodejní stánky a možnost 
stravování.  
Cena za ubytování v kempu je:  ÚT-NE: 600,-/osoba, PÁ-NE: 300,-/osoba, děti do 6 let zdarma.  
 
Dětská školka: 

mailto:tis2022@sk-praga.cz
http://sk-praga.cz/zavody/tis2022/
mailto:tis2022@sk-praga.cz


Bude zřízena. 
 
Upozornění:  
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.  
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se 
souhlasem ředitele závodů.  
 
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 

hl. rozhodčí  stavitel 
E1  Ondřej Sysel   Ctibor Sysel 
E2 Jan Procházka   Rastislav Olhava 
E3 Jakub Veselý  Jan Šedivý 
E4 Jan Procházka  Martin Jonáš 
E5 Tomáš Landovský Eliška Sieglová 
 
 
 
 

      


