
Orientační sporty Písek 

ROZPIS  

Oblastní mistrovství na klasické trati 

Datum konání: sobota 31. 5. 2014 

Poř. orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS 

Poř. subjekt: Orientační sporty Písek (OPi) 

Shromaždiště: Lesovna lesů města Písku, Flekačky, Semice u Písku (více na stránkách závodu) 

Prezentace: v centru závodu - 09:00 – 11:00 

Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21, D35, D45, D55, D65 
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, H21, H35, H45, H55, H65 
HDR, DF, HF, P – jednoduchá tréninková trať cca 3 km 

Přihlášky: do 26. května 2014 včetně; online na http://oris.orientacnisporty.cz; výjimečně použijte e-
mail info.ospisek@gmail.com (přihláška emailem je platná až po potvrzení příjmu).  
Po termínu jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad o 50% (mimo kategorií P a HDR) 

Vklady: kategorie HDR, HDF, P, HD10-14 - 50 Kč, ostatní kategorie 80 Kč 
závodníci přihlášení po termínu platí za zvýšený vklad o 50% (mimo kategorií P a HDR) 
vklady zašlete v termínu přihlášek na účet pořadatele č. 7288864001/5500, (Raiffeisen 
Bank), jako VS uveďte <číslo oddílu> 

Vzdálenosti: parkoviště je v místě shromaždiště. 
shromaždiště – start      300 m 
shromaždiště – cíl         300 m 

Mapy: Jarník, stav září 2013, mapa je průběžně upravovaná, e=5m,  
kategorie H/D 18-35 1:15 000; ostatní kategorie 1:10 000 
mapy nejsou vodovzdorně upravené 

Terén: kopcovitý, fyzicky náročný terén, středně hustá síť cest, rozptýlené hustníky, místy skalky, 
smíšený les 

Start: intervalový – sobota 00=12:00 hod. 

Systém ražení: SportIdent – možnost zapůjčení SI-čipu za 30 Kč 

Hlavní 
funkcionáři: 

ředitel závodu:      Vojtěch Blažek (R3) 
hlavní rozhodčí:     Eva Paulerová (R3) 
stavba tratí:            Otto Hartvich (R3), konzultace Tomáš Leštinský, Josef Rychtecký 

Protesty: písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26. 
1 osobně, podle čl. 26. 2 poštou na adresu Orientační sporty Písek, Harantova 1198/38, 
39701 Písek 

Informace: http://os-pisek.webnode.cz/akce/31-5-2014-mistrovstvi-jc/ 
a nebo info.ospisek@gmail.com 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2014 

Ostatní: Závodí se podle platných pravidel ČSOS.Všichni účastníci se závodu účastní na vlastní riziko a 
odpovídají za jimi způsobené škody. Za právně nezpůsobilé účastníky závodu odpovídají jejich 
zákonní zástupci. Účastníci závodů souhlasí se zveřejněním výsledků závodu a fotografií pořízených 
při závodě na WWW stránkách závodu a zveřejněním ve sdělovacích hromadných prostředcích. 
 
Vítězové kategorií D,H16-D,H21, registrovaní závodníci a členové oddílů JčA ČSOS, získávají právo 
postupu na Mistrovství ČR v orientačním běhu na klasické trati konané ve dnech 27.-28.9.2014. 

Na Vaši účast se těší Orientační sporty Písek!  
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