
 

ROZPIS 
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů (ČSOS) ve spolupráci s Rakouským svazem 

orientačních sportů (OEFOL) 

Technické provedení: SK Haná orienteering, z.s. a Ski club Ramsau 

Datum: 18.-.20.1.2019 

Centrum: Ramsau am Dachstein, lyžařský stadion:  https://mapy.cz/s/31RtS  

Program: Pátek, 18.1.2019 

14,00-16,00 SPRINT (individuální veřejný závod, WRE, SOT) 

Soutěžní kategorie: 

Ski-O Tour: W/M21 Elite, W/M 20 

Open sprint: W/M Open 

Sobota, 19.1.2019 

10,30-12,30 SPRINT (individuální závod českého žebříčku A, B, SOT, WRE) 

14,00-15,30 SPRINT (hromadný start – závod českého žebříčku A,B) 

Soutěžní kategorie: 

Český pohár: D21E, H21E 
Žebříček A: D14, D17, D20, D21A, H14, H17, H20, H21A 
Žebříček B: D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75 
Veřejný závod: D12, H12, Open (trať pro začátečníky a příchozí) 

Závod světového rankingu (WRE): Všechny závodnice z České republiky 
řádně přihlášené do kategorií D20 a D21E budou zařazeny do společné 
kategorie W21E. Všichni závodníci z České republiky řádně přihlášení do 
kategorií H20 a H21E budou zařazeni do společné kategorie M21E. Kategorie 
M21E a W21E poběží společný závod podle pravidel IOF. Výsledky závodu 
žebříčku A pro kategorie D20 a H20 a Českého poháru pro kategorie D21E a 
H21E budou následně vydány samostatně. Do kategorií D21E a H21E se 
mohou přihlásit všichni řádně přihlášení závodníci se soutěžní licencí E. 
Ostatní startují v kategoriích D21A a H21A. 
Neděle, 20.1.2019 

10,00-14,00 

MČR na krátké trati (WRE), Mistrovství Rakouska na krátké trati (WRE) 

Soutěžní kategorie: 

Mistrovství ČR: D17, D20, D21, H17, H20, H21 
Veteraniáda ČR: D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75 

https://mapy.cz/s/31RtS


Žebříček A: D14, H14 
Veřejný závod: D12, H12, Open (trať pro začátečníky a příchozí) 

Závod světového rankingu (WRE): Všechny závodnice z České republiky 

řádně přihlášené do kategorií D20 a D21 budou zařazeny do společné 

kategorie W21E. Všichni závodníci z České republiky řádně přihlášení do 

kategorií H20 a H21 budou zařazeni do 

společné kategorie M21E. Kategorie M21E a W21E poběží společný závod 

podle pravidel IOF. Výsledky Mistrovství ČR pro kategorie D20, D21, H20 a 

H21 budou následně vydány samostatně.  

Předpis: Závodit se bude podle Pravidel lyžařského orientačního běhu, Soutěžního 

řádu v lyžařském OB a Prováděcích předpisů pro závody LOB v sezóně 2019. 

Závod WRE probíhá dle pravidel IOF 

Zakázaný prostor: Ode dne vydání tohoto rozpisu je v prostoru závodu zákaz mapového 

tréninku. Je povoleno využívat všechny běžně dostupné závodní a turistické 

upravené lyžařské stopy. Za prostor závodů je považována oblast pokrytá 

standardními lyžařskými tratěmi, udržovaných rolbami, případně sněžnými 

skútry. 

Přihlášky: Závodníci z České republiky se přihlašují výhradně přihláškovým systémem 

ORIS. Závodníci přihlašující se do kategorií WRE musí mít IOF ID (pokud ještě 

nemají, zajistí si sami svojí registrací v IOF Eventoru) a toto IOF ID zadají u své 

přihlášky v ORIS. Závodníci bez IOF ID nebudou zařazeni do startovní listiny. 

Termín přihlášek je 6.1.2019 do 23:59:59 

Druhý termín (+50 % navýšení startovného) je do 13.1.2019, pozdější 

přihlášky pouze podle možností pořadatele (+100% navýšení vkladu). 

Informace o přihláškách: Robert Zdráhal, brko@hanaorienteering.cz  

Pro přihlášky na páteční závod je nutné zobrazit všechny závody 

(standartně se zobrazují pouze oficiální závody). 

Vklady:   Závodníci z ČR platí v CZK na účet SK Haná orienteering: 

35-6665910217/0100, variabilní symbol je čtyřmístné číslo oddílu podle 

adresáře ORIS.  

Vklady za přihlášky doručené a zaplacené do termínu 6.1.2019: 

   Sprint (pátek)  Sprint sobota (2 závody)  Krátká trať (neděle) 

DH 12,14,65,75, Open  130  130+130   140 

Ostatní kategorie  160  160+160   200  

   Vklady u přihlášek po termínu +50% 

Délky tratí: Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a závodech budou odpovídat směrným 

časům podle Pravidel pro závody v lyžařském orientačním běhu. 

Způsob ražení: Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SPORTident. Je 
možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit 
dvakrát. Všechny kontroly kromě startovní a cílové jednotky budou zapnuty v 
režimu bezkontaktního ražení. Závodník s čipem SIAC bude schopen 
zaznamenat průběh kontrolou už při přiblížení čipu na vzdálenost cca 30 cm. 
Všichni závodníci mají možnost si zapůjčit čipy SIAC za cenu 150 Kč/na celý 
víkend. Půjčení čipů SIAC je nutné objednat již v přihláškách v ORISu – na 
prezentaci nebudou další čipy SIAC nad objednané množství k dispozici. Za 
ztrátu čipu SIAC se účtuje 2000,- Kč, za ztrátu běžného čipu 700 Kč. 

Prezentace: pátek 18.1.2019  10,00-21,00 v centru závodu 
 sobota 19.1.2019  08,00-09,30 v centru závodu 
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 neděle 20.1.2019  08,00-09,00 v centru závodu 
Start 00: Pátek 14,00, sobota 10,30 a 14,00, neděle 10,00 
Vzdálenosti: Parkoviště centrum závodu: do 500 m 
 Centrum závodu – cíl:             0 m 
 Centrum závodu – start: 
 Pátek     do 500 m 
 Sobota dopoledne   do 900 m 

 Sobota odpoledne   do 500 m 

Neděle                0 m   

Mapy:   Sprint – měřítko 1:5000 (všechny závody) 

   Krátká trať – měřítko 1:10000 

   Formát A4, nebudou vodovzdorně upraveny 

mapovali (říjen 2018) Mareček Petr a Mareček Šimon 

Terén: Náhorní rovina mezi středisky Ramsau, Vorberg a Schildlehen, turisticky 
frekventovaná oblast s hustou sítí standardních lyžařských tratí v nadmořské 
výšce 1000-1250 m n. m. 

Šatny, příprava lyží: V centru závodu 
Ubytování: Ramsau a okolí disponuje kapacitou několika tisíc lůžek.  Pořadatelé nabízí 

možnost zajištění ubytování v těchto cenových úrovních (ceny za osobu a 
noc). 
a) Ubytování v pensionu v Ramsau – od 25€ (bez snídaně)  
b) Ubytování v penzionu, nebo hotelu v Ramsau – od 35€ (se snídaní)  
c) Ubytování v hotelu v Ramsau – od 55€ (s polopenzí) 
Požadavky na ubytování zasílejte e-mailem na adresu: 
brko@hanaorienteering.cz a to nejlépe do 17.12.2018. Po tomto datu bude 
výběr ubytování značně zúžený (nevyužité nabídky vracíme do Tourist Centra 
v Ramsau). 

Doprava: pořadatel nezajištuje. V Ramsau je možno využít k dopravě do centra závodů 
bezplatné Skibusy. 

Funkcionáři: Ředitel závodu:   Robert Zdráhal 
 Hlavní rozhodčí:   Miroslav Hlava 
 Stavitel tratí:   Petr Mareček 
 Delegát IOF:   Wolfgang Poetsch (sprint) 
 Delegát IOF:   Milan Venhoda (middle) 

národní kontrolor:  Milan Venhoda  
 Správce lyžařských tratí:  Stefan Scholz 
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