
ROZPIS
závodů celostátního rankingu s koeficientem 1,00 (DH21K/L)

závodů podzimního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (DH12, DH14, 
DH16, DH18)

závodů Enacon ligy (DH12, DH14, DH16, DH18)
závodů veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (DH35L až 

DH75)
veřejných a náborových závodu

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekt: Oddíl OB Kotlářka
Datum: 22. a 23. října 2011 
Klasifikace závodů: Klasická trať (sobota), krátká trať (neděle) – změna oproti kalendáři 

závodů PSOS. Start intervalový. 
Závody probíhají podle .
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, 
Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Soutěžního řádu PSOS 
pro odpovídající typ trati.

Centrum závodu: Základní škola Dubá
Prostor závodu: Oblast mezi obcemi Rozprechtice, Vrabcov, Deštná, Nedvězí, 

Dražejov, Beškov, Křenov
Kategorie: H10L, D10L - fáborková trať pro děti (bez doprovodu)

HDR - fáborková trať pro děti s doprovodem rodičů
D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K,
D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75,
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K,
H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75,
trať pro příchozí P3 (zhruba 3 km), tréninková trať T5 (zhruba 5 km) 

Závodníci kategorie HDR, P3 a T5 mohou startovat kdykoliv v 
časovém intervalu vymezeném v pokynech (přes startovací krabičku).

Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem 
systému Ranking a Prováděcími předpisy k soutěžím Pražské oblasti 
ČSOS v orientačním běhu pro rok 2011.



Podkategorie H21L a D21L mají kapacitu 90 startujících, H21K a 
D21K bez omezení (nadpočetní závodníci přihlášení do kategorie L 
budou přeřazeni do kategorie K). Držitelé lic. E, R a A (HD 18-20) 
mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.

Přihlášky: Do pondělí 10. 10. 2011 23:59:59 pomocí el. přihláškového systému 
Hanácké oblasti www.obhana.cz/prihlasky.asp, mimořádně i mailem 
na adresu: dkp.prihlasky(at)gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata 
ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášku pošlete v povinném 
formátu ČSOB. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou 
chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení.
Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do 
startovní listiny soutěží. 
Nejedná se o dvouetapový závod, a tak je potřeba se 
v přihlašovacím systému na každý ze závodů přihlásit zvlášť.

Vklady:

Vklad za oba závody dohromady (je možné zaplatit na účet OOB 
Kotlářka u České spořitelny Praha 6, č. účtu 143126399/0800, 
variabilní symbol xxxx12, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle 
adresáře nebo v hotovosti při prezentaci.
V případě platby na účet je nutné na prezentaci předložit doklad o 
zaplacení.
Přihlášky po termínu možné pouze e-mailem, přijaty budou dle 
možností pořadatele (HDR, DH10L, DH10, nábor a trénink lze do 
naplnění omezení daného správou CHKO přihlásit kdykoliv za 
nezvýšené startovné). Přihláška je považována za přijatou, pokud 
obdržíte kladnou odpověď.
Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma.

Upozornění: Prostor závodu se nachází v zóně CHKO, proto je zakázáno 
používat boty s hřeby! 

Mapa: Pramenný důl (případně jeho výřez Vrabcov) – sobota, Havraní skály 
– neděle,
všechny mapy 1:10000, ekv. 5m, stav srpen 2007, revize 2011. 
Mapovali: J. Borůvka, R. Horký, Z. Procházka, Z. Sokolář, Z. Švec
Formát map: A4 (Vrabcov a Havraní skály), A3 (Pramenný důl)
Mapový klíč: ISOM
Všechny mapy budou tištěny na voděodolném papíře.

Terén: Horizontálně i vertikálně velmi členitý terén, hluboká i jemná 
údolíčka, pískovcové skály, menší skalní města, množství průchodů, 
čistý borovicový nebo listnatý les. Vysoká fyzická náročnost.

Prezentace: Pro oba dny 8:45–9:45 v centru závodu
Start: 00 = 10:30 (oba dny), intervalový 
Vzdálenosti z 
centra závodu: 

Prezentace: 0 km
Parkování: 0–400 m 
Start: do 3km

kategorie Do 10. 10. po termínu 
DH10, DH10L, 
HDR, P3, T5

40 Kč 40 Kč

DH12, DH14, 
DH65, DH75

40 Kč 70 Kč 

ostatní 90 Kč 130 Kč

http://klobouk.fsv.cvut.cz/~hora/web/adresar/adr1o.htm


Cíl: do 3km
Start a cíl budou nedaleko od sebe, na odložení věcí bude připraven 
stan.

Přísný zákaz parkování závodníků v blízkosti startu/cíle závodu 
(Rozprechtice, Vrabcov) – jedná se o území CHKO. V případě 
porušení zákazu hrozí diskvalifikace. 

Ubytování: V tělocvičně ve škole v Dubé (100 Kč na osobu, pro mladší 15 let 80 
Kč). Ubytování je třeba objednat pomocí el. přihláškového systému 
Hanácké oblasti www.obhana.cz/prihlasky.asp, mimořádně i mailem 
na adresu: dkp.prihlasky(at)gmail.com a zaplatit do pondělí 10. 10. V 
případě malého zájmu si pořadatel vyhrazuje právo ubytování zrušit a 
zaplacené peníze vrátit.

Systém ražení: Sport-Ident (SI). Čip SI lze zapůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč 
(od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč).

Protesty: Písemně se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu, 
případně na adresu Oddíl orientačního běhu Kotlářka, Na Kotlářce 1, 
160 00, Praha 6. 

Školka: 
Bude po dobu závodu k dispozici na shromaždišti.
Prosíme rodiče, aby své ratolesti nechávali ve školce pouze na 
dobu nezbytně nutnou.

Pořadatelé: Ředitel: Šárka Svobodná R2 (so), Dominika Plochová R2 (ne)
Hl. rozhodčí: Ondřej Pospíšil R3 (so), Kristýna Kovářová R2 (ne)
Stavitel tratí: Marie Dlouhá R2 (so), Zuzana Jiřištová (ne)

Web závodů: http://dkp.orienteering.cz/pz/

http://dkp.orienteering.cz/pz/
http://dkp.orienteering.cz/pz/2008/www.obhana.cz/prihlasky.asp
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