
R O Z P I S 

3. kolo HITEC Českého poháru štafet, 3. kolo HITEC České ligy klubů, veřejný 
závod, Oblastní mistrovství štafet 2011 oblasti Vysočina, Východočeské oblasti a 

Ještědské oblasti 

Zdislav, Luţe, 21. května 2011 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN: Český svaz orientačních sportů 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT: Oddíl orientačního běhu SK Chrast (CHT) 

DATUM KONÁNÍ:  21. května 2011 (sobota dopoledne) 

CENTRUM:  Louka za obcí Zdislav (1 km JV od Luže),  
Loc: 49°52'52.419"N, 16°2'10.444"E 

VZDÁLENOSTI:  Parkoviště – centrum závodu 0 – 500 m 
Centrum závodu – start 0 m 
Centrum závodu – cíl 0 m 

PREZENTACE:  V sobotu v centru závodu: 8:30 – 9:45 

START 00:  10:30 hod., hromadný start prvních úseků ve vlnách podle kategorií. 

KATEGORIE:  Český pohár štafet: D18, D21, H18, H21 
Veřejný závod: DH12, D14, H14, D105, D135, D165, H105, H135, 
H165, H180, MIX 
Štafety se běží jako tříčlenné. U kategorií DH105, DH135, DH165, 
H180 znamená číslo v označení kategorie minimální součet věku všech 
členů štafety, podmínkou startu je minimální věk 35 let. V závodě 
Českého poháru štafet budou vyhlášeny jenom oddílové (klubové 
štafety). Smíšené neklubové štafety mohou však startovat ve všech 
kategoriích 

PŘIHLÁŠKY:  Do 6. května 2011 přednostně na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, 
výjimečně na email prihlasky@obchrast.com v předmětu prosím 
vyplňte ČPŠ – XXX, kde XXX je zkratka oddílu (přihláška je přijata, až 
obdržíte kladnou odpověď). 

SOUPISKY:  Soupisky včetně čísel SI čipů musí být odevzdány do pátka 20.5.2010 
do 20 hodin. Preferujeme vyplněním v přihlašovacím systému OB 
Haná nebo zaslat mailem na adresu prihlasky@obchrast.com (předmět 
zprávy „Soupisky ČPŠ – XXX, kde XXX je zkratka oddílu). Nezbytné 
změny je možné odevzdat v papírové podobě u prezentace. 

VKLAD:  DH12, D14, H14   200 Kč, 
ostatní kategorie   480 Kč, 
Zapůjčení SI čipu     40 Kč. 
Přihláška po termínu jen podle možností pořadatele za dvojnásobný 
vklad. 

ÚHRADA:  Na účet číslo 650 749 531/0100 (majitel účtu Jaroslav Matras, oddíl 
orientačního běhu SK Chrast). Variabilní symbol uveďte ve tvaru 
25xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle Adresáře ČSOS 2011. 
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MAPA:  Bukovina 2011, 1:15 000, E=5 m, stav 4/2011, hlavní kartograf Petr 
Mareček, mapový klíč ISOM, mapa bude vodovzdorně upravena, 
formát A4. 

STARÉ MAPY: Košumberk 1:15 000, stav 1997. 
Bukovina 1:15 000, stav 1982. 

TRATĚ:  Délky tratí se řídí platným Soutěžním řádem pro závody soutěží sekce 
OB a Prováděcími předpisy k soutěžím sekce OB 2011. 

TERÉN:  Z větší části rovinatý, dobře průběžný terén, v SV části mírně svažitý, 
několik údolíček, Z část hluboké údolí s potokem, řada porostových 
detailů. 

SYSTÉM RAŢENÍ:  Elektronický systém SportIdent (jeden čip lze použít v závodě pouze 
jednou). Požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě 
bude účtován poplatek 700,-Kč. 

FUNKCIONÁŘI:  ředitel:    Jaroslav Matras 
hlavní rozhodčí:  Michal Kuban, R2 
stavitel tratí:   Petr Mareček, R2 

UBYTOVÁNÍ:  zajišťuje pořadatel nedělního závodu OK Lokomotiva Pardubice (více 
na stránkách závodu http://lpu.cz/cp11/)  

STRAVOVÁNÍ:  V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím 
sortimentem. 

INFORMACE:  Na stránkách závodu http://www.obchrast.com/2011/cps.html, 
Email: prihlasky@obchrast.com, Tomáš Matras – mobil: 604483897 

PROTESTY:  Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. 
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení 
závodu na adresu hlavního rozhodčího (Michal Kuban, Jožky 
Jabůrkové 277, 53009 Pardubice). 

PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB 
a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2011. 

PŘÍJEZD, PARKOVÁNÍ:  
Parkování bude organizováno pořadatelem, na jiných místech není 
parkování dovoleno. Poplatek za parkování osobního auta činí 20 Kč, 
autobusy zdarma. 

UPOZORNĚNÍ: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
V centru bude možné postavit klubové stany. 
V neděli 22.5. pořádá náš klub 7. závod Ligy Vysočiny, veřejný závod 
(klasickou trať) - centrum závodu je stejné jako sobotní centrum ČPŠ, 
podrobné informace získáte ze samostatných stránek 
závodů: http://www.obchrast.com/nz.php?nzid=749 

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 17.3.2011  
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