Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Kometa Kralovice, z.s.
Žebříček B–Čechy 10.-11.9.2022 (5. – 6. závod)
Závod celostátního Rankingu 2022, koeficient 1,04

ROZPIS
Pořádající orgán:

Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu
Západočeský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Kometa Kralovice, z.s., oddíl orientačního běhu
Datum, typ závodu: Sobota 10. 9. 2022 - krátká trať, intervalový start, 00 = 12:00 hod.
Neděle 11. 9. 2022 - klasická trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod.
Denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na krátké a klasické trati.
Centrum:
Louky v obci Přehořov u Žihle. GPS: 50.0248206N, 13.3758639E,
Prezentace:
V centru závodu:
sobota 9:30 – 11:15 hod.
neděle 8:30 – 9:15 hod.
Vzdálenosti:
Parkování – centrum 100 až 400 m (nedělitelný poplatek na SO / NE ve výši
100,-Kč se platí při příjezdu).
Autobusy vysadí závodníky v Přehořově u kaple (750 m), zde mohou i parkovat.
Centrum – start = max. 1500 m
Centrum – cíl = 0 m
Mapy:
Sobota – DH 16-21 1:10 000, ostatní 1:7 500 ekv 5m, stav 8/2022
Neděle – DH 16-21 1:15 000, ostatní 1:10 000 ekv 5m, stav 8/2022
Pro oba dny použitý mapový klíč ISOM 2017-2. Mapovali Aleš Hejna a Jiří
Vištejn. Stav srpen 2022. Jedná se o úplně nový prostor!!!
Terén:
Odlezelské jezero, vzniklo v roce 1872, kdy se část úbočí Potvorovského kopce
dala do pohybu a zahradila tok Mladotického potoka. Terén tvoří svah k
Mladotickému potoku s převýšením zhruba 150 m a dvěma bočními údolími. Z
toho jedno zařízlejší a s místy břidlicovými skalkami a sutí pod nimi, v části i
mírný protisvah na západ. Zmíněný sesuv i těžební činnost v době před
sesuvem dodává prostoru ojedinělé terénní i skalní detaily. Ve zbytku prostoru
je terén typicky severoplzeňský - rychlý, místy s rýhami. Podložku klasifikujeme
jako rychlou, v převážně borovém lese je místy borůvčí. V části prostoru
zaujímají své místo louky a pastviny.
Kategorie:
D10C, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B, D50B,
D55B, D60B, D65B, D70B, D75B
H10C, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B, H50B,
H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
xxxx = označené rankingové kategorie a viz níže další informace …
P – jednoduchá trať pro příchozí.
TA – mapově jednodušší trénink na úrovni H14B.

TB – mapově náročnější trénink na úrovni H35B.

Časy vítězů:
Přihlášky:

Vklady:

Úhrada:

Odhlášky:
Systém ražení:

Informace:

Funkcionáři:

Protesty:
Předpis:
Ubytování:

Stravování:
Školka:

Nasazování závodníků do kategorií DH21B se řídí Soutěžním řádem systému
Ranking. Rozdělení podkategorií bude provedeno podle stavu rankingu
k 31.8.2022. Podkategorie DH21B má max. limit 70 závodníků, podkategorie
DH21C je bez limitu.
Kategorie P, TA, TB budou mít volný start na startovní krabičku a svůj koridor.
Předpokládané časy vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu sekce OB ČSOS.
Do 28.8.2022 23:59:59 v ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz), 2. termín
přihlášek do 31.8.2022 23:59:59 (navýšení vkladu: 50%). Neregistrovaní a
cizinci na e-mail zavody@kometakrl.cz (elektronická přihláška je platná jen po
potvrzení přijetí). Od 1.9.2022 budou přijímány přihlášky pouze e-mailem a jen
do kategorií P, TA, TB. Losování startů proběhne v souladu s pravidly OB a nelze
tedy brát zřetel na požadavky závodníků ohledně preferovaných časů startu.
DH21B, DH21C: krátká trať 200,- Kč, klasická trať 250,- Kč
DH16B – DH55B: krátká trať 190,- Kč, klasická trať 230,- Kč
DH60B – DH75B, H80B: krátká trať 170,- Kč, klasická trať 170,- Kč
DH14B – krátká trať 150,- Kč, klasická trať 150,- Kč
DH10C, DH12C, P, TA, TB: krátká trať 120,- Kč, klasická trať 120,- Kč
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad (mimo P).
V termínu přihlášek na účet pořadatele u ČSOB č. 297527718/0300, VS 22xxxx,
přičemž xxxx – uvádějte č. oddílu dle adresáře ČSOS. Majitel účtu je KOMETA
Kralovice z.s., oddíl orientačních sportů. Platby je nutné provádět pouze za celé
kluby (registrovaní).
po 2. termínu přihlášek je účtováno plné startovné. Děkujeme za pochopení.
SPORTident – SI jednotky (kompatibilní se všemi typy čipů) v „bezkontaktním“
režimu BEACON (ražení do vzdálenosti cca 0,5 m). Možnost zapůjčení SI čipu
pro kontaktní ražení za 40,- Kč/1 závod nebo čipu SIAC pro bezkontaktní ražení
za 60,- Kč/1 závod. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Web závodu: https://kometakrl.cz/akce/zebricek-b-cechy-2022/
ORIS krátká: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5556
ORIS klasika: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5558
E-mail: kometakrl@kometakrl.cz, případně tel. 739 654 855.
Ředitel závodu
Mgr. Marta Hanáková
Hlavní rozhodčí
SO – Ondřej Pova R1, NE – Martin Hanák R1
Stavitel tratí sobota Martin Hanák R1
Stavitel tratí neděle Ondřej Pova R1
Hlavní kartograf
Aleš Hejna
Písemně doložené vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle
Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu Mgr. Marta
Hanáková, Nová 513, 331 41 Kralovice.
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022.
Pořadatel zajišťuje nouzové ubytování v tělocvičně v ZŠ Kralovice ze SO na
NE za a´ 100,- Kč (ZŠ, Nová 730, cca 19 min./16 km). Je zde možnost parkování,
WC, sprchy. Nutno objednat spolu s přihláškou přes ORIS.
Případné další kontakty na možnosti ubytování v okolí arény ŽB budou stále
průběžně zveřejňovány na stránce závodu.
Na shromaždišti bude dostatečné množství stánků s bohatým sortimentem jídla
a pití pro všechny účastníky závodů.
Bude zřízena pro hlídání dětí v průběhu obou závodů.

Prodejní stánky:

Pořadateli přislíbila účast většina prodejců, na které jste zvyklí z větších závodů.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je
možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
Upozornění:
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a v rozsahu svých zdravotních pojištění.
Pořadatele zajišťuje v cíli po oba dny první pomoc.
Ochrana osobních údajů (GDPR): Přihlášením se na tyto závody dává každý účastník souhlas se
zveřejněním svých osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu pro takovou akci
(přihlášky, startovní listiny, výsledky, on-line výsledky, zveřejnění na webu
závodu, ORIS, zpravodajské fotografie apod.).
Tento rozpis schválila soutěžní komise sekce OB ČSOS dne 7.7.2022.
Ondřej Pova SO, Martin Hanák NE
hlavní rozhodčí

Mgr. Marta Hanáková
ředitel závodu

Uspořádání závodů umožnili:
Paní S. Chytrová – majoritní vlastník lesa
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Město Kralovice – patron a sponzor
Pan J. Bláha – hospodařící na loukách
Paní J. Jakešová – hospodaří na loukách
Žihelský statek – hospodařící na loukách
Keypack s.r.o. - sponzor
KOMETA Kralovice z.s. – pořádající oddíl orientačního běhu

Závody se konají v prostoru Národní přírodní památky Odlezelské jezero.

