Východočeská oblast sekce orientačního běhu ČSOS

Společný rozpis
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu r. 2017 - podzim
UPOZORNĚNÍ: Z důvodu šíření SPAMů (nevyžádaných e-mailů) byly všechny znaky '@' na těchto
stránkách nahrazeny znakem '#'.

I. Společná ustanovení:
H10N, H10C
H12C, H12D
H14C, H14D
H16C
H18C
H21C, H21D
H35C, H35D
H45C, H45D
H55C, H55D
H65C
H70C
HDR (děti a rodiče)
P (příchozí)
T (trénink)
Rozdělení závodníků do výkonnostních skupin

1. Kategorie:

D10N,
D12C,
D14C,
D16C
D18C
D21C,
D35C,
D45C,
D55C
D65C

D10C
D12D
D14D
D21D
D35D
D45D

C a D provedou kluby samy.

2. Přihlášky: Pořadatelé závodů soutěží Vč. oblasti jsou povinni použít
informační systém ČSOS (http://oris.orientacnisporty.cz/).
V případě výjimečného zaslání přihlášky e-mailem je nutno použít povinnou
formu přihlášky (textový soubor, jeden závodník je na jedné řádce - 7 znaků
registrační číslo, mezera, 10 znaků kategorie, mezera, 10 znaků číslo čipu
SI, mezera, 25 znaků jméno, mezera, 1 znak licence, mezera, do konce řádky
poznámka).
3. Vklady: Žactvo (a kategorie P a HDR) 60 Kč, ostatní (a kategorie T) 90
Kč - pro závodníky s platnou registrací sekce OB na příslušný rok.
Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.
Vklady se platí na účet pořádajícího klubu, výjimečně na prezentaci závodu.
Maximální cena zapůjčení čipu SI se stanovuje na 40 Kč.
4.

Dodatečné přihlášky:
a) pro registrované členy sekce OB na základě písemné dohlášky na
prezentaci ze dvojnásobný vklad, při změně jména uvnitř kategorie v klubu
jednoduchý vklad
b) pro ostatní závodníky volná tvorba cen
c) kategorie P a HDR za základní vklad (60 Kč)
5. Předpis: Závodí se podle platných pravidel pro závody v OB
(http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty) a platného Soutěžního řádu pro
soutěže Východočeské oblasti OB (http://www.vco-ob.cz/dok/srvc17.pdf).
6. Veřejné kategorie:
HDR (děti a rodiče): určeno pro děti s doprovodem, provedení linie
P (příchozí): určeno pro začátečníky (nikoliv pro závodníky!), trať na
úrovni H12D.
T (trénink): normální obtížnost trati; délka klasické trati cca 6 km v
rovinatém, cca 5,5 km v mírně zvlněném, cca 4,5 km v kopcovitém terénu

Start všech tří kategorií bude "volný" podle příchodu na start.
V pokynech k závodu bude uveden časový program startu pro dané kategorie
(doporučení cca o 20´ méně než poslední startovní čas).
7. Informace na Internetu:
Základní informace o závodech (rozpisy, pokyny, startovní listiny, výsledky
budou zveřejnění v informačním systému ČSOS:
http://oris.orientacnisporty.cz/
dále pak na stránkách Východočeské oblasti:
http://www.vco-ob.cz
popř. i na webových stránkách jednotlivých závodů

II. Ustanovení jednotlivých závodů:
Oblastního mistrovství a veteraniády - štafet:
(závod probíhá v rámci závodu Českého poháru štafet)
Datum:
Tech. provedení:
Informace:

Sobota 16. září 2017
OK Slavia Hradec Králové (SHK)
http://cps2017.shk-ob.cz/

11. kolo soutěží:
Sobota 30. září 2017
OOS TJ Spartak Vrchlabí (VRL)
Do 24.09.2017 na ORIS
Benecko - lyžařské tratě, pod hotelem Žalý
N 50°40.18555', E 15°33.55270'
Způsob placení:
převodem na účet 4229111524/0600 (VS: xxxx, kde xxxx je
číslo klubu dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti u
prezentaci
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
00 = 10:00
Vzdálenosti:
parkování BUS - centrum
500 m
parkování AUTO – centrum 1000 m
centrum - start
1000 m , převýšení 100 m
centrum – cíl
0 m
Mapa:
Rozhledna Žalý, stav 09-2015/04-2016, 1:10 000, E = 5 m
Trať:
krátká trať
Terén:
horský les 800 až 1000 m n.m., nízká síť komunikací nerovná a
těžká běžecká podložka
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Petr Štregl
hlavní rozhodčí: Vendula Viková, R2
stavba tratí:
Vlastimil Polák, R3
Poznámka:
bude vybíráno parkovné
Informace:
http://www.oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3868
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Shromaždiště:

12. kolo soutěží:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Shromaždiště:
Způsob placení:

Sobota 7. října 2017
TJ START NÁCHOD,z.s. ,oddíl OB (SNA)
do 01.10.2017 na ORIS
(výjimečně na e-mail lubos.hanus#iol.cz)
Hlavňov u Police nad Metují hřiště.
Povinný příjezd od Bukovice. Silnice v Hlavňově bude pro
účastníky OB jednosměrná,odjezd bude přes Suchý Důl.
převodem na účet 771868/0300 (VS: xxxx, kde xxxx je

číslo klubu dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti u
prezentace
Prezentace:
V centru závodu
8:50 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkování - centrum
do 1000 m
centrum - start
800 m
centrum - cíl
300 m
Mapa:
Klůček, 1 : 10 000, E = 5m, stav duben 2017,
autor Zdeněk Sokolář ml.
Trať:
krátká trať,
Terén:
dosud nezmapovaný prostor, kopcovitý ,občasné terénní tvary
nebo kameny,množstvím průseků v severní části, převážně
smrkový les s hustníky a pasekami, poměrně řídká síť
výraznějších komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Pavel Kalibán
hlavní rozhodčí: Martin Macek
stavba tratí:
Zdeněk Sokolář ml.
Poznámka:
Komplikované parkování dbejte pokynu pořadatelů.

13. kolo soutěží:
Sobota 14. října 2017
OB Vamberk (VAM) + OB DDM Kostelec n.Orl. (KOR)
do 08.10.2017 na ORISu
(výjimečně na e-mailu obvam.prihlasky#gmail.com)
Shromaždiště:
Kostelecká Lhota (místní fotb.hřiště)
Způsob placení:
převodem na účet 2500584865/2010 (VS: 27xxxx, kde xxxx je
číslo klubu dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti u
prezentace
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkování – centrum
do
50 m
centrum – start
do 1000 m
centrum – cíl
do
50 m
Mapa:
MÍROV 2017, 1 : 10 000, E=5m, revize září 2017
Trať:
krátká trať
Terén:
téměř rovinatý s malým svahem, hustá síť komunikací
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Karel Rykala
hlavní rozhodčí: Jan Koblic
stavba tratí:
Josef Doležal
Informace:
http://www.obvamberk.cz
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

14. kolo soutěží:
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Shromaždiště:
Způsob placení:
Prezentace:
Start:
Vzdálenosti:
Mapa:
Trať:
Terén:

Neděle 15. října 2017
OK Jilemnice (JIL)
do 08.10.2017 na ORISu
(výjimečně na e-mailu prihlasky#ok-jilemnice.cz)
Martinice v Krkonoších, u rybníka Zákřežník
převodem na účet 356207774/0600 (VS: xxxx, kde xxxx je
číslo klubu dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti u
prezentace
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
000 = 10:00 hod
parkování - centrum
do 200 m
centrum – start
do 1500 m
centrum – cíl
do
50 m
Javorek 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2017
zkrácená trať
mírně zvlněný, převážně jehličnatý les z podrostem,
hustá síť cest

Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: David Hlaváč
hlavní rozhodčí: Aleš Malý, R3
stavba tratí:
Vendula Viková, R2
Poznámka:
bude vybíráno parkovné

15. kolo soutěží:
Sobota 21. října 2017
K.O.B. Choceň (CHC)
do 15.10.2017 na ORISu
Prochody (Újezd u Chocně, 50.0361, 16.1414)
převodem na účet 2700938285/2010 (VS: xxxx, kde xxxx je
číslo klubu dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti u
prezentace
Prezentace:
V centru závodu 8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 1500 m
centrum - start
do 1500 m
centrum – cíl
0 m
Mapa:
1:10 000, E=5 m, stav říjen 2017
Trať:
krátká trať
Terén:
Převážně jehličnatý, porostově velmi rozmanitý les s
hustou sítí cest a celkovým převýšením prostoru 60 m.
Dodatečné přihlášky: ano, omezeně do počtu volných míst ve startovní listině za
zvýšený vklad
WC + mytí:
v centrum
Občerstvení:
v centrum
Funkcionáři:
ředitel závodu: Michal Pátek
hlavní rozhodčí: Ondřej Pešek, R2
stavba tratí:
Jan Sháněl, R2
Upozornění:
Toto je předběžná a zkrácená verze rozpisu závodu, který bude
zveřejněn v souladu s pravidly OB na stránce závodu.
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:
Shromaždiště:
Způsob placení:

16. kolo soutěží:
Neděle 29. října 2017
TJ Jiskra Hořice, z. s. (HOR)
do 22.10.2017 na ORIS
(výjimečně na e-mailu prihlasky#obhorice.cz)
Shromaždiště:
sportovní zařízení obce Holovousy
Způsob placení:
pouze v hotovosti u prezentace
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 1000 m
centrum - start
do 1000 m
centrum – cíl
do 300 m
Mapa:
Hořický Chlum 2, 1:10000, E = 5m, stav léto 2017,
mapovali J. Langr, J. Netuka a Z. Sokolář, domapování
nové části R. Vávra, M.Vávra, Š. Rückerová, rozměr mapy A 4,
pro všechny kategorie vodovzdorně upravena
Trať:
zkrácená klasická trať
Terén:
Zalesněný hřbet, prostorově pestrý, se střední sítí
komunikací, místy kameny a pozůstatky těžební činnosti
Dodatečné přihlášky: ano, dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad
Funkcionáři:
ředitel závodu: Libor Vojtěch
hlavní rozhodčí: Martin Vávra, R3
stavba tratí:
Radek Vávra, R3
Poznámka:
bude vybíráno parkovné
Informace:
http://www.obhorice.cz/poradame/vcp-29-10-2017/
Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

17. kolo soutěží:
Sobota 4. listopadu 2017
OK Slavia Hradec Králové (SHK)
do 29.10.2017 na ORIS
(výjimečně na e-mailu prihlasky2017#shk-ob.cz)
Shromaždiště:
Hradec Králové - Kluky, šatnový objekt OK Slavia Hradec
Králové a louka pod ním (50.1708N, 15.8525E)
Způsob placení:
převodem na účet 2400662010/2010 (VS: 27xxxx, kde xxxx je
číslo klubu dle Adresáře ČSOS), výjimečně v hotovosti u
prezentace
Prezentace:
V centru závodu
8:45 - 9:30 hod.
Start:
000 = 10:00 hod
Vzdálenosti:
parkoviště – centrum do 1000 m
centrum – start
do 2000 m
centrum – cíl
do 400 m
Mapa:
Koliba, M 1:10 000, E 5 m, podzim 2017, ISOM2000
Trať:
krátká trať
Terén:
Prostor štafet JMS 2013: Mírně zvlněný les s hustou sítí
komunikací, s množstvím melioračních rýh a potoků a s
proměnlivou průběžností porostů.
Dodatečné přihlášky: Pouze emailem a na prezentaci v den závodu do kategorií HDR,
P a T v neomezeném množství za základní vklad, do ostatních
kategorií dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.
Funkcionáři:
ředitel závodu:
hlavní rozhodčí: Martin Netuka, R2
stavba tratí:
Eduard Šmehlík, R2
Poznámka:
bude vybíráno parkovné
http://www.shk-ob.cz/poradani,
Informace:
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3896

Datum:
Tech. provedení:
Přihlášky:

Dle podkladů pořadatelů zpracoval a aktualizoval:
11.09.2017, Ing. Lubomír Macháček lubomir.machacek#centrum.cz

