
R o z p i s  

Přeboru Jihočeského kraje v orientačním běhu pro rok 2014 – sprint, 

Závodu jihočeského žebříčku jednotlivců, 

Závodu Rankingu s koeficientem 1,02, 

Veřejného závodu ve sprintu 

 

Pořádající orgán: Jihočeská krajská asociace ČSOS, o.s. 

Pořádající subjekt: Sportovní klub Policie České Budějovice , oddíl orientačního běhu 

Datum: sobota 5.dubna 2014, ráno 

Centrum závodu: ZOO Ohrada, Hluboká nad Vltavou (49°2'29.350"N, 14°25'22.508"E) 

Druh závodu: denní závod jednotlivců ve sprintu 

Kategorie:  H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65,  

 D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65,  

 P (pro příchozí veřejnost i rodiče s dětmi),  

Přihlášky:  do neděle 30.3.2014 prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS 

(http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2449 ) , pozdější přihlášky jen podle 

možností pořadatele za 1,5 násobný vklad – netýká se kategorie P. 

Vklady:  HD16-HD65 70,-Kč, ostatní 40,-Kč. 

 Účastníci závodu mají možnost pozávodní prohlídky ZOO za zvýhodněných 

podmínek. Dospělí za 50,- Kč, děti do 12 let zdarma. 

Mapa: Ohrada, podle klíče ISSOM, 1:4000, e=2m, hlavní kartograf Radim Hošek; mapovali 

Filip Hulec a Zdeněk Blabla, laserový tisk.    

Terén: členitý prostor zoologické zahrady se spoustou němých diváků, asfaltové, dřevěné i 

šotolinové chodníčky, louka s remízky  

Systém ražení: SportIDENT, všechny verze čipů. Jeden čip není možné použít v závodě dvakrát. 

Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce. Půjčovné 50,- Kč za závod. 

Vzdálenosti: parkování - centrum do 500m, centrum – cíl 0 m, centrum – start do 500m,  

Prezentace: 7:45 – 8:30 v centru závodů, společná i pro odpolední závod 

Start: intervalový, 00 = 9:00; (z důvodu provozu ZOO jsme nuceni startovat takhle brzo, 

děkujeme za pochopení) 

Předpokládané časy: Předpokládaný čas vítěze je 12 minut ve všech kategoriích.  

Parkování: Staré parkoviště před loveckým zámkem, bude vybíráno parkovné 30,- Kč za auto.  

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2449


Doprava:  pro neautomobilisty lze využít bicykl (ve směru od ČB i Hluboké vedou cyklostezky), 

autobusy (Hluboká n.Vlt, lovecký zámeček, rozc. 700m), vlaky (Hluboká nad Vltavou 

–1,5km) 

Funkcionáři:  Zdeněk Blabla (ředitel závodu), Radim Hošek (hl.rozhodčí, R2), Filip Hulec (stavba 

tratí, R3) 

Informace: na webu závodu www.pcb.wgz.cz a mailu blabla.zdenek@volny.cz  

Předpis:  Závodí se podle platných pravidel OB. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za 

nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí za škody 

způsobené třetí osobou. 

Různé: Nastudujte si klíč ISSOM. Překonávání nepřekonatelných plotů a zdí nebude hlídat 

jen hlavní rozhodčí, ale i divoké šelmy, které za těmi ploty a zdmi bydlí. 

 

Odpolední program: Ve stejný den odpoledne proběhne v Českých Budějovicích na Výstavišti závod 

Přeboru Jč kraje ve štafetách. Štafety budou stejně jako v předchozím roce 

organizovány jako dvoučlenné. 

Nedělní program: Novohradský horský maraton a.k.a. Zvířátkový běh.  

 Tradiční přeběh Novohradských hor pořádá Martin Brožka.  

Info: http://sportcentrum-novohradskehory.cz/ 

mailto:blabla.zdenek@volny.cz
http://sportcentrum-novohradskehory.cz/

