
R O Z P I S 

8. závodu Podzimního oblastního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti pro rok 2013

- závod Rankingu (v kat. DH21, koeficient 1,00) 
- závod žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH12 až   DH18) 
- závod Enacon ligy (v kat. DH10 až DH18) 
- závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-) 
- veřejný a náborový závod 

Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: LBE Orienteering o.s. , TJ Lokomotiva Beroun o.s.

Datum: 28.října  2013 – pondělí dopoledne

Čas startu:  00: 10:00 hodin

Místo konání: Beroun
Centrum: Tyršův stadion Beroun, N 49°57.58402', E 14°4.33920'
Typ závodu: Sprint 

Mapa: „Beroun“   1:5 000; E = 2 m; stav podzim 2013, laser
           Eliška Nosálová, jaro 2011, revize Tomáš Vaníček podzim 2013
            Formát A4, mapa není vodovzdorně upravena
              Mapový klíč - ISSOM 2007

Prezentace: v centru závodu 08:30 – 09:30

Vzdálenosti: veřejné parkoviště – centrum 600 m
centrum – start: 400 m
cíl – centrum: 0 m

Terén: městská zástavba, park (nedoporučujeme obuv s hřeby)

Kategorie: D10; D12; D14; D16; D18;  D21L; D21K; D35; D45; D55, D65, T
H10; H12; H14; H16; H18; H21L; H21K; H35; H45; H55, H65, H75
Náborové tratě a příchozí:  fáborková trať - HDR - rodiče s dětmi, D10L, H10L

     P,  DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ
-Závodníci kategorií HDR a P startují kdykoliv přes startovní krabičku v časovém 
intervalu vymezeném v pokynech
-Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí Soutěžním řádem systému Ranking. 
-Podkategorie D21L a H21L po 90 startujících, D21K a H21K bez omezení.
-Nadpočetní závodníci přihlášení do podkategorií L budou přeřazeni do podkategorií K.
-Držitelé licencí E, R, A (DH18 – 20) mohou startovat v podkategoriích Li nad uvedený
počet. 

Přihlášky: Do 19.10. za základní startovné
Do 25.10. za zvýšené startovné

- přihlášky po tomto termínu pouze za zvýšené startovné a podle technických 
možností pořadatele. Do kategorií DH10L, HDR , P a DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ se 
bude možno přihlásit i na místě bez zvýšeného vkladu.

           - přihlášky přes přihlašovací systém ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/
- ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS na e-mail: sprint@ob-lbe.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.



Vklady:   Do 19.10. / později 

 DH10L, HDR, P  30 Kč / 30 Kč
 DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

 DH10-14, DH65-75  50 Kč / 70 Kč
 ostatní, T  90 Kč / 130 Kč

- vklad zaplaťte na účet č. 2800355570/2010 vedený u Fio banky, a.s
(uveďte var. Symbol „XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS) 
- vklad do 500 Kč je možno uhradit v hotovosti na prezentaci 
- změna jména nebo času v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč
- ostatní změny jsou považovány za dohlášku (zvýšený vklad)

Systém ražení:   Při závodě bude použit systém ražení Sportident (SI). Závodníci, kteří nedisponují  
  vlastními SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na 
   půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč. 

              Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem.
     Kategorie  DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ startuje bez SI čipu, pouze s papírovou  
              průkazkou.

Občerstvení: v prostoru shromaždiště (pořadatelský bufet a restaurace Sport Bar, v centru Berouna 
je velké množství restaurací)

Školka: v průběhu závodu bude zajištěno hlídání dětí

Informace: http://www.ob-lbe.cz/sprint2013
mail: sprint@ob-lbe.cz, tel: 724152510 – Pavla Vildmonová 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích 
předpisů PSOS a SSOS.

Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předkládají hlavnímu rozhodčímu v průběhu 
závodů nebo písemně na adresu Pavel Procházka, Nábřeží Hynka Šlosara 1397, 26801
Hořovice.

Funkcionáři závodu: 
   ředitel závodu: Pavla Vildmonová

hlavní rozhodčí: Pavel Procházka R3
stavba tratí: Tomáš Vaníček, Jakub Veselý

V Berouně dne 20.9.2013


