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7. A 8. ZÁVODU ŽB – ČECHY 

ZÁVODU RANKINGU S KOEFICIENTEM 1,04 

 11. A 12. ZÁVODU OBLASTI VYSOČINA 

ZÁVODU ČESKÉHO POHÁRU VETERÁNŮ 

 

Společné informace o závodě 

DATUM   Sobota 6.9.2014 (klasická trať),  Neděle 7.9.2014 (krátká trať) 

POŘADATELSKÝ ORGÁN  Český svaz orientačních sportů 

POŘADATELSKÝ SUBJEKT  SK Chrast, oddíl orientačního běhu 

CENTRUM    PROSEČ, louka za městem směr Budislav (49°48'28.123"N, 16°7'50.637"E) 

VZDÁLENOSTI  výstup z autobusu – centrum: do 800 m (autobusy odjedou parkovat na vyhrazené 

místo ve městě Proseč) 

parkoviště (auta) – centrum:  

suchá varianta – v centru závodu  

mokrá varianta – na vyhrazených zpevněných plochách ve městě Proseč 

1000 – 1500 m 

centrum závodu = cíl 

PREZENTACE   Sobota 9:30 - 11:30 hod. v centru závodu  

Neděle 8:00 – 9:00 hod. v centru závodu 

START    Sobota 00 = 12:00 hod, intervalový 

    Neděle 00 = 10:00 hod, intervalový 

SYSTÉM RAŽENÍ  Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být použit vícekrát 

ČASY VÍTĚZŮ   dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB 

MAPA  Sobota:   

U PEČENÉ HUSY, 1:10000, ekv.5 m, stav: srpen 2014 – žákovské a kategorie 

D/H45 a starší  

DŽBERKA, 1:15000, ekv.5 m, stav: srpen 2014  

Neděle:   

U PEČENÉ HUSY, 1:10000, ekv. 5 m, stav: srpen 2014 
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použitý mapový klíč ISOM, mapovali: Petr Mareček, rozměr A4, mapa bude 

vodovzdorně upravena 

FUNKCIONÁŘI    ředitel:    Jaroslav Matras 

hlavní rozhodčí:  Tomáš Matras, R1 

stavitelé tratí:   Jan Krejsa, R2 (sobota, klasická trať) 

   Josef Vítek, R2 (neděle, krátká trať) 

 

ÚHRADY VKLADŮ A POPLATKŮ   

zasílejte na účet číslo 650 749 531 / 0100 u Komerční banky, Chrast, majitel 

účtu Jaroslav Matras, Chrašice 632, 538 51 Chrast.  

U prezentace obdržíte příjmový doklad na vklady pro Váš oddíl. 

Variabilní symbol uveďte ve tvaru 67xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu dle 

Adresáře ČSOS. 

Oddíly, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem v systému ORIS , 

žádáme o předložení dokladu o úhradě na prezentaci. 

Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. 

UBYTOVÁNÍ    Pořadatelé zajišťují ze soboty na neděli. 

A) Tělocvična ZŠ Proseč = 70,– Kč /noc/os. (nutné mít přezuvky!!!) – 

ubytovaní závodníci budou parkovat v centru závodu – pěší přesun do 

tělocvičny (u ubytovacích prostor nejsou dostatečné parkovací kapacity) 

B) Nouzové ubytování v centru závodu ve vlastním stanu = 30,-Kč /noc/os. – 

stánkový prodej včetně výdeje jídel bude v provozu až do pozdních večerních 

hodin 

Požadavek na ubytování je nutné zadat spolu s přihláškou (přes přihlašovací 

systém ORIS) a uhradit obdobně jako vklady. 

Podrobnější informace o ubytování jsou uvedeny na www stránce závodu. 

PARKOVNÉ    Osobní auta = 40,-Kč / 2 dny 

Autobus = 60,– Kč /2 dny. 

Parkovné se platí při vjezdu na parkoviště, dbejte pokynů pořadatelů. 

STRAVOVÁNÍ  V centru závodu bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem 

včetně kompletního cateringového servisu (polévka, výběr ze dvou teplých jídel) 

 (využijte této nabídky stavování v centru závodu, stravovací možnosti ve městě 

Proseč jsou omezené a kapacitně pro všechny ubytované závodníky nestačí) 

INFORMACE    http://www.obchrast.com/2014/ZB.htm  nebo 

Tomáš Matras – mobil: 604 483 897, e-mail: tomas.matras@seznam.cz  

http://www.obchrast.com/2014/ZB.htm
mailto:tomas.matras@seznam.cz
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UPOZORNĚNÍ  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem 

ředitele závodu (Jaroslav Matras). 

OMEZENÍ OBUTÍ ZÁVODNÍKŮ V závodě je zakázáno používat boty s kovovými hřeby – bude důsledně 

kontrolováno (závodníci, kteří zákaz poruší, nebudou připuštění ke startu) 

TERÉN  Členitý, hluboká údolí, terénní detaily, velké množství skalek a skalních útvarů, 

skalní průchody, v údolích potůčky a vodoteče; dobře průběžný les. Závodní 

prostor se nachází v nadmořské výšce 420 – 530 m.n.m. Prostor pokrývá stará 

mapa Toulovcovy Maštale (2001). 

UKÁZKA TERÉNU 

 

Závod žebříčku B - Čechy 

KATEGORIE  H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H45C, H50B, 

H55B, H60B, H65B, H70B, H75B,  

D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, 

D60B, D65B, D70B, D75B 

 Do kategorií DH14B – 20B se mohou hlásit i závodníci, kteří jsou držiteli licence 

C. Nebudou pouze hodnoceni v žebříčku B-Čechy 2014. Rozdělení do 

podkategorií D21 a H21 bude provedeno k rozhodnému datu  31. 8. 2014. 

PŘIHLÁŠKY  do 18. srpna 2014 on-line přes přihlašovací systém ORIS, neregistrovaní a 

cizinci na e-mail prihlasky@obchrast.com (elektronická přihláška je platná po 

potvrzení příjmu). Po termínu jen dle možnosti pořadatele za dvojnásobný vklad. 

VKLAD   Sobota, 6.9.2014, klasická trať 

H21B, H21C, D21B, D21C ...................................................................... 190,- Kč 

žactvo…………………………………………………... ............................90,- Kč 

kategorie D/H60 a výše …………………………………………………. 120,-Kč 

    Ostatní kategorie ..................................................................................... ..170,- Kč 

mailto:prihlasky@obchrast.com
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Neděle, 7.9.2014, krátká trať 

H21B, H21C, D21B, D21C ...................................................................... 160,- Kč 

žactvo…………………………………………………... ............................90,- Kč 

kategorie D/H60 a výše ………………………………………………..… 110,-Kč 

    Ostatní kategorie ...................................................................................... ..150,- Kč 

PŘEDPIS  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB 

Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB v roce 2014. 

 

Informace o oblastním a veřejném závodě 

KATEGORIE  P1 (do 3 km), P2 (do 6 km), HDR (rodiče s dětmi), D10N, H10N, D10C, H10C, 

D12C, H12C, D21D, H21D, D35C, H35C, D45C, H45C, D55C, H55C, H65C.  

Kategorie DH14C až DH18C nejsou vypsány, výsledky v kategoriích DH14B až 

DH18B a DH21C budou závodníkům oblasti Vysočina započteny i do hodnocení 

oblastního žebříčku. Závodníkům z oddílů oblasti Vysočina účastnící se 

oblastního žebříčku bude účtována sazba dle Soutěžního řádu oblasti Vysočina. 

PŘIHLÁŠKY  do 31. srpna 2014 on-line přes přihlašovací systém ORIS – tento pozdější 

termín je pouze u přihlášek na oblastní závod, ve výjimečných případech 

emailem: prihlasky@obchrast.com  

VKLADY    P1, P2, HDR, D10N, H10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C, H14C = 40,– Kč 

Ostatní kategorie oblastního a veřejného závodu = 70,– Kč 

Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad (mimo P1, P2 a HDR). 

PŘEDPIS  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu oblasti Vysočina. 

 

Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 11.7.2014 

 

  

mailto:prihlasky@obchrast.com
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Sponzoři a partneři závodu 

 

 

 

 

 

 


