
 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  
 
Pořadatel:   Orienteering Adventure 
 
Centrum závodu:  Golfresort Kunětická Hora, Dříteč (GPS: 50.1109694N, 15.8200044E) 
 
Prezentace:  v centru závodu 9.2. 10:00-10:30, 10.2. 9:00-9:30 
 
Kategorie:   Open, Para 

Junior (účastní se závodníci ročníků 2002 a mladší) 
 
Ražení: SPORTIdent, každý závodník musí mít svůj čip. V případě poruchy SI razí 

závodník mechanicky špendlíkem (na kontrole) do daných okýnek v popisech na 
mapě. 

 V případě malého počtu přihlášených budou použity papírové průkazky. 
 
Přihlášky:  do 4.2.2019 přes ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5076, 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5077), ve vyjímečných případech na 
predseda@o-adventure.cz 

 
Vklady:   Open, Para 250 Kč za jednu etapu 
   Junior 100 Kč za jednu etapu 
   půjčení čipu: 50 Kč za jednu etapu 

Vklady zašlete do termínu přihlášek na účet pořadatele 283838208/0300, VS 
dle čísla klubu v databázi ČSOS. Do poznámky uveďte „Startovné TOA Dříteč“.  
Zahraniční účastníci mohou platit na místě v hotovosti. 

 
Předpokládané parametry tratí: 
    E1 - PreO, 26 kontrol, 1 TC 
   E2 - PreO, 26 kontrol, 2 TC 
 
Terén:  Členité golfové hřiště, ideální viditelnost i sjízdnost (asfaltová cesta bez  

převýšení) 
 
Mapa: 1:4000, E 0.5m, A5, vodovzdorný obal, stav 02/2012, ISSOM, autor: Tomáš 

Leštínský.  
 
Spec.symboly: černé X – informační tabule 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dříteč, 9.-10.2.2019 
Rozpis 

 



Vzdálenosti:  Parkoviště-centrum závodu: 0-100m, 11m převýšení 
   Centrum-start E1: 0 m 
   Centrum-cíl E1: 0 m 
   Centrum-start E2: 2650 m 
   Centrum-cíl E1: 500 m 
   Délka E1: 1.6 km 
   Délka E2: 0.9 km 
    
Start 00:  sobota E1 – 11:00 
   neděle E2 – 10:00 
 
Startovní listina:  není, startuje se libovolně do času 15 
 
Zero tolerance:  není. Je-li kontrola na správném objektu, není to zero.  
 
Výsledky:  Výsledky jednotlivých etap budou v klasickém PreO formátu. Celkové výsledky 

jsou dány prostým součtem výsledků obou závodů. 
 
Vyhlášení:  Celkové výsledky budou vyhlášeny po skončení E2, budou vyhlášeni první tři ve 

všech kategoriích 
 
Protesty: Písemně k rukám hl.rozhodčího za 200 CZK. Čas na protesty do 15 minut po 

zveřejnění výsledků závodu.  
 
Jury: Bude k dispozici na nástěnce v centru závodu. 
 
Ubytování: pořadatel nezajišťuje.  

Pokud máte zájem, v centru závodu je restaurace s hotelem a je tedy možné 
spát přímo v centru závodu. Více informací na http://www.grkh.cz/ 

 
Funkcionáři závodu: ředitel, stavitel, hlavní rozhodčí - Tomáš Leštínský 
       oponent - Robert Muller 
 
Upozornění: V případě nepříznivého počasí (nesjízdná cesta kolem hřiště) bude závod bez 

náhrady zrušen. O zrušení budou závodníci informováni na webových stránkách 
závodu a prostřednictvím emailu z ORISu nejpozději v pátek před závodem do 
18:00. Vklady budou v plné výši vráceny na účty, odkud peníze přišly. 

     
Informace:   http://www.o-adventure.cz 
   Závod se koná za podpory Golf Resortu Kunětické Hora, http://www.grkh.cz/ 
 
 
 

 


