
ROZPIS 

závodu Jihočeského žebříčku 

Přebor Jč.kraje ve sprintových 

štafetách  pro rok 2022 

 

Datum Sobota 9.dubna 2022  

Místo konání Netolice 

Centrum Sportovní areál TJ Netolice– 49.0487N    14.1915E 

Pořádající orgán Jihočeský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt SKP České Budějovice z. s. oddíl orientačního běhu 
Orienteering Club České Budějovice o.s 

Typ závodů Denní závod sprintových štafet 

Kategorie Čtyřčlenné štafety v pořadí DHHD: 
DH18, DH21, DH180, DH220 
Náborové: T (čtyřčlenná štafeta bez omezení pohlaví a věku), P (příchozí -
jednotlivec) 
Předpokládaný čas vítězné štafety 50 min. 

Omezení účasti Není stanoveno. Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu 
s rozpisem závodu. 

Předpis Závodí se podle platných pravidel OB a soutěžního řádu Jihočeského 
krajského svazu ČSOS. Každý účastník závodí na vlastní nebezpečí. Za 
nezletilé účastníky zodpovídají jejich zákonní zástupci. Pořadatel neručí 
za škody způsobené třetí osobou. 

Přihlášky • prostřednictvím ORIS nejpozději do 3.dubna 2022 

• ve výjimečných případech e-mailem v povinném formátu podle 
Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOS na 
adresu:filip.hulec@seznam.cz Přihláška je přijata ve chvíli, kdy 
obdržíte odpověď.  

Přihlášky po termínu a na místě prezentace budou přijaty podle možností 
pořadatele za dvojnásobný vklad. Kategorie P se může přihlásit na místě 
za základní startovné. 

Vklady DH18-220: 300,- Kč  
půjčovné SI: 40,- Kč 

Úhrada vkladů Převodem na účet číslo: 561061399/0800 (majitel účtu Sportovní klub 
policie České Budějovice z.s.). Jako variabilní symbol uveďte 127xxxx, kde 
xxxx je číslo klubu dle adresáře ČSOS. Ve zprávě pro příjemce, PROSÍME, 
uveďte zkratku svého klubu. 

Prezentace Při dopoledním závodě v centru závodu 

Vzdálenosti parkoviště – centrum závodu: 100-1000 m, možnosti parkování budou 
upřesněny v pokynech pro závodníky 
centrum závodu – start: 0 m 
centrum závodu – cíl: 0 m 

Terén a prostor 
závodu 

Městská a předměstská zástavba a blízké okolí. 
V prostoru závodu NEBUDE omezena doprava, dbejte své osobní 
bezpečnosti, poučte též své děti. 

Mapa Netolice pod Peklem 1:4 000, ISSprOM2019, A4, stav 03/2022, mapoval 
Filip Hulec, Zdeněk Blabla 

Start Hromadný: 00=14.00 hod. 

Způsob ražení SportIdent BEZKONTAKTNÍ ražení. Jeden čip není možné použít v závodě 
dvakrát. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihlášce. Půjčovné 40,-



Kč za závod. 

Protesty Písemné protesty s vkladem 200 Kč předávejte hlavnímu rozhodčímu. 
Protesty proti startovním listinám a konečným výsledkům podle čl. 25.2 
dle Pravidel orientačního běhu zasílejte na adresu: filip.hulec@seznam.cz 

Funkcionáři  ředitel: Zdeněk Blabla R3 
hlavní rozhodčí: Filip Hulec R2 
stavitel tratí: Lubomír Hošek R3 

Kontakt a informace v IS ORIS: oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6917 
na webových stránkách: pcb.wgz.cz, 
v případě nutnosti na e-mailu: blabla.zdenek@gmail.com 

Školka není zajištěna 

Různé Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat aktuálně platná 
epidemiologická opatření. Vlivem neznámé situace v době konání 
závodu může dojít ke změnám oproti tomuto rozpisu. 
 
Dopoledne na stejném místě probíhá závod Přeboru Jč. kraje ve 
sprintu - oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6905 

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. 
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 
proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., 
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
 

V Českých Budějovicích 20. 2. 2022 

                  

 

                 

 

                

 


