
Oddíl orientačního sportu SK Prostějov 

R O Z P I S   Z Á V O D U 

„ČESKÝ ZÁVOD TÝMU 2017“ 

Veřejný závod tříčlenných týmů v orientačním běhu 

 

Datum konání  sobota 28. října 2017 

 

Pořádající subjekt Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV) 

 

Centrum závodu Suchý u Boskovic, penzion Athéna 

 

Systém závodu 1) startují výhradně tříčlenné týmy v odpovídající věkové kategorii 

 2) oddílové/klubové týmy jsou preferovány, je však možno složit i tým ze 

členů až tří oddílů/klubů 

 3) celý tým běží s jedním čipem, v jehož držení se členové týmu mohou 

libovolně střídat 

 4) vítězí tým, jehož čip dosáhne nejrychlejšího času a má ražení kontrol 

v pořádku  

 5) trať si mohou jednotlivý členové libovolně rozdělit, je možno si kontroly 

dopředu naběhnout, v lese je možno navzájem komunikovat (i pokřikovat) 

 6) členové týmu MUSÍ být spolu:  

 a) na startu 

 b) na 1 – 5 speciálních kontrolách určených stavitelem tratí (vyznačeny 

v popisu a v terénu)   

 c) na poslední (sběrné) kontrole  

 

Prezentace  8:00 – 9:30 v centru   

 

Kategorie  H12, H14, H18, H21E, H21B, H35, H55 
D12, D14, D18, D21E, D21B, D35, D55 

 

Přihlášky prostřednictvím svazového systému ORIS http://orientacnisporty.cz/oris 

(preferujeme) - nutno zakliknout „včetně lokálních závodů“ - nejpozději do 

20.10.2017 (23.59) – 1. termín, ev.23.10.2017 (23.59) – 2. termín  

   Po těchto termínech jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.  

Přihlášky zadávejte formou 3-členných štafet, tým poběží s čipem uvedeným 

u prvního úseku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://orientacnisporty.cz/oris


Vklady       do 20.10. do 23.10.  později  

D/H 12, 14   120 Kč  150 Kč  180 Kč  

D/H 18, 21, 35, 55  300 Kč  330 Kč  360 Kč 

 

 

 

Úhrada vkladů - převodem na účet pořadatele 249075059/0300 – ČSOS, a.s., Poštovní 

spořitelna, variabilní symbol 1510xxxx, kde xxxx je číslo oddílu/klubu dle 

adresáře ČSOS na rok 2017. Majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 

796 01 Prostějov, IČ 228 97 488  

   - v hotovosti u prezentace 

  

Ubytování pořadatel nezajišťuje  

 

Parkování doporučujeme na asfaltovém obecním parkovišti (vzdálenost do centra cca 

600 m, v blízkosti penzionu a v chatové oblasti parkování pouze na vlastní 

nebezpečí. Parkování v areálu penzionu je vyhrazeno pouze pro pořadatele. 

Parkování je zdarma a nebude organizováno pořadatelem.  

 

Občerstvení v cíli a na občerstvovacích stanicích voda a iontový nápoj. Prodej obvyklého 

sortimentu (pití i jídlo) bude zajištěn restauraci Penzionu Athéna 

 

Zdravotní služba v cíli závodu 

 

Vzdálenosti parkoviště  - shromaždiště cca 600 m 

 shromaždiště – start   cca 1600 m  

 shromaždiště – cíl  cca 50 m   

   

Start  intervalový, začátek startu – 10.00 hod.  

 

Mapy Mapoval - jaro 2014 Zdeněk Lenhart a Evžen Cigoš, jaro 2016 Bohumil Háj  

 Revize – členové OOS SK Prostějov – září 2017  

 kategorie D/H 12,14 a 55 – 1:10 000, E 5m  

 kategorie D/H 18, 21, 35 – 1:15 000, E 5m  

 Mapa bude vytištěna na vodovzdorném papíře - PRETEX  

  

Terén  poměrně rovinatý, vysočinského charakteru – převážně jehličnatý les, 

zajímavé porostové detaily, množství suchých melioračních příkopů, místy 

kameny a skalky  

 

Hlavní činovníci ředitel závodu  Dušan Vystavěl, R1 

 hlavní rozhodčí Jiří Otrusina, R1 

 stavitelé tratí Andreas Kyburz, Matthias Kyburz  

     

 

 

 

 



Informace www stránky závodu http://ob.skprostejov.cz 

www stránky HO http://obhana.cz 

svazový informační systém ORIS http://orientacnisporty.cz/ORIS 

případně Dušan Vystavěl orienteering@geodetika.cz, 602 730 417 

 

Možnost kombinovat se závody oblastního žebříčku v neděli 29. 10., 

pořadatel KOB Konice (KON).  

 

Upozornění Všichni účastnící závodí na vlastní nebezpečí.  

  

 
 

 

Jiří Otrusina         Dušan Vystavěl 

hlavní rozhodčí         ředitel závodu  

http://ob.skprostejov.cz/
http://obhana.cz/
http://orientacnisporty.cz/ORIS
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