
�eský svaz orienta�ního b�hu 
Oddíl orienta�ního b�hu T�ebí� 

 
 
 

R O Z P I S 
 
 
 

Mistrovství �eské republiky v orienta�ním b�hu ve sprintu 
(závodu za�azeného do sout�ží Continental Cup, HI-TEC Sprint Cup, HSH Ranking 

s koeficientem 1,10) 
 

a 
 

Veteraniády �eské republiky v orienta�ním b�hu ve sprintu 
(závodu za�azeného do �eského poháru veterán�) 

 
 
 

Po�adatel:  Oddíl orienta�ního b�hu T�ebí� - TTR 
 
Datum:  4. �ervna 2005 
 
Shromaždišt�: Zimní stadion T�ebí�, ul. Kate�iny z Valdštejna 1 (krytý prostor, 

parkování, mytí, prezentace) 
 
Centrum:  Karlovo nám�stí, T�ebí� (start, cíl) 
 
Klasifikace závodu: jednorázový, denní závod jednotlivc� s pevným po�adím kontrol ve 

sprintu 
 
Kategorie: Mistrovství �R: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21, 

Veteraniáda �R: D35, D40, D45, D50, D55, H35, H40, H45, H50, 
H55, H60  

 Startují závodníci dle Provád�cích pokyn� k sout�žím �SOB v OB 
2005 

 
�as vít�ze: p�edpokládaný �as vít�ze 15 minut 
 
Zp�sob ražení: pro všechny kategorie  elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI 

�ip nesmí být v závod� použit dvakrát 
 
P�ihlášky: do 18. kv�tna 2005 na e-mail: petrhobza@atlas.cz  P�ihláška e-mailem 

je p�ijata ve chvíli, kdy obdržíte odpov��.P�ihlášky je výjime�n� 
možné zaslat poštou na adresu: Petr Hobza, Budíkovice 76, 674 01  
T�ebí�. Do p�ihlášek uvád�jte požadavek na zap�j�ení SI �ip�. Po 
termínu není možné dohlašování.    

   P�ihlášky pouze v p�edepsaném formátu!!! 



 
Startovné:  Mistrovství a veteraniáda �R 100,- K� 
   P�j�ovné �ipu Sport-ident  =  40,- K� 
 Úhradu vklad� zasílejte na ú�et  �. 155769340/0300 �SOB T�ebí�, 

majitel ú�tu Oddíl orienta�ního b�hu T�ebí�. Variabilní symbol 
27xxxx, kde xxxx zna�í �íslo oddílu dle Adresá�e �SOB. 

 V p�ihlášce uve�te �íslo a název ú�tu, z n�hož bylo placeno; doklad o 
zaplacení bude kontrolován p�i prezentaci. Bez zaplaceného vkladu 
nebude p�ihláška akceptována. 

 Výsledky v tišt�né podob� lze objednat spolu s p�ihláškou za 30,- K�. 
 
Prezentace:  na shromaždišti   8:30 - 10:00 
   Soub�žn� bude probíhat prezentace na ned�lní závod OK Jihlava. 
 
�as 000:  11:00, individuální start 
 
Vzdálenosti:  shromaždišt� – centrum  500 m 
 
Mapa:   T�ebí�  M 1:4000, E 2 m, stav 2005, autor Petr Hrani�ka,  
   mapa bude vodovzdorn� upravena 
 
Ubytování: ubytování ze soboty na ned�li zajiš�uje po�adatel ned�lního závodu CC 

na krátké trati OK Jihlava ����������	�
����	���������������� 
Ubytování z pátku na sobotu po�adatel nezajiš�uje. V p�ípad� zájmu 
doporu�ujeme hledat individuální zajišt�ní na stránkách www.trebic.cz 
a www.kviztrebic.cz – po�adatel upozor�uje na nutnost v�asného 
objednání ubytování - soub�žné po�ádání letního kulturního festivalu 
Zámostí od�erpává zna�né ubytovací kapacity v T�ebí�i a okolí 

 
Terén: historická m�stská �tvr�, p�ím�stský les a park, �áste�n� historická 

dlažba (ko�i�í hlavy); jižní a jihovýchodní sráz k �ece je �áste�n� 
porostlý akáty 

 
�editel závodu: Miroslav Orálek, R3 
 
Hlavní rozhod�í: Radan Kamenický, R1 
 
Stavba tratí:  Roman V�žník, R2 
 
Informace:� ��������������	������
	��������	�����nebo Miroslav Orálek - tel. 

568 829 931 
 
Poznámky: parkování dle pokyn� po�adatele na vyhrazeném míst�;  
 p�ísný zákaz vstupu na vyzna�ené soukromé pozemky; 
 provozování prodejní nebo propaga�ní �innosti je možno pouze se 

souhlasem �editele závodu; 
 zákaz používání obuvi s h�eby; 
 výše vkladu p�i protestech 200,- K�. 
 



Zajímavosti: Po závod� doporu�ujeme navštívit Baziliku sv. Prokopa, Židovskou 
synagogu (od roku 2003 za�azeno do památek UNESCO) a 
M�stkou v�ž. Zlevn�né vstupenky obdrží ú�astníci p�i prezentaci. 
V termínu 3. – 4. 6. 2005 probíhá v T�ebí�i letní kulturní festival 
Zámostí 2005 (viz. www.zamosti.cz) 

 
P�edpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Sout�žního �ádu �SOB v OB a 

Provád�cích pokyn� k sout�žím �SOB v roce 2005. 
 Rozpis závodu byl schválen sout�žní komisí sekce OB �SOB dne 

12.3.2005 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


