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R O Z P I S
závodu systému HSH Ranking (DH21-, koeficient 1,00),

závodu žebříčku pražské a středočeské oblasti (DH12 až DH20)
a závodu veteránského žebříčku (DH35 až DH75),

veřejného a náborového závodu
Datum 1. května 2008 (čtvrtek)
Místo Praha, Sídliště Ďáblice
Pořadatel KOB Tretra Praha
Typ závodu sprint
Vypsané kategorie DH: -10, -12, -14, -16, -18, -20, -21L/K, -35, -45, -55, -65, -75

DH10L - liniová trať
HDR - trať pro děti s rodiči
N - náborová trať, T - tréninková trať

Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému HSH 
Ranking. Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K  bez 
omezení. Držitelé lic. E, R a A (HD18-20), mohou startovat v podkategorii L i nad 
uvedený počet, je-li to technicky možné. V případě počtu přihlášených do obou 
podkategorií DH21 nižšího než 100 budou podkategorie sloučeny.

Průběh závodu Závod probíhá podle Soutěžního řádu soutěží pražské oblasti ČSOB. Bude použit 
elektronický systém ražení Sportident (SI)

Pořadatelé Ředitel závodu Vítězslav Zajíc
Hlavní rozhodčí Petr Šebesta
Stavitel tratí             Jakub Makovský

Přihlášky Do pátku 25. dubna 2008 23:59:59 pomocí internetového přihláškového systému 
Hanácké oblasti  (www.obhana.cz/prihlasky.asp), případně e-mailem na adresu: 
jan.pucherna@gmail.com.  Přihláška e-mailem musí obsahovat: kategorii, registrační 
kód ČSOB, číslo průkazu SI, příjmení, jméno, licenci. Není-li číslo SI uvedeno 
v přihlášce a není-li ani v registrační databázi ČSOB, předpokládá se, že závodník 
čip nevlastní a požaduje jeho zapůjčení. Závodníci s neúplnými údaji nemusí být 
zařazeni do startovní listiny soutěžních kategorií. Přihláška zaslaná je platná po 
obdržení "reply". Přihlášku za celý oddíl označte v e-mailu jako předmět: "Přihláška, 
zkratka oddílu" a posílejte výhradně v povinném formátu ČSOB (v textu e-mailu 
nebo jako přílohu TXT). Přihlášky ve formátu DOC, RTF, XLS, apod. jsou 
nepřípustné a budou vráceny odesilateli k přepracování! 
Dohlášky v den konání závodu pouze omezeně za zvýšený vklad, kromě kat. DH10, 
DH10L, HDR a náborových tratí, které budou přijímány i na místě bez zvýšení 
vkladu.

http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp
http://www.obhana.cz/Prihlasky.asp
mailto:jan.pucherna@gmail.com


Vklady Budou vybírány při prezentaci na základě přihlášky souhrnně za celý oddíl

vklad
zvýšený vklad

DH10, DH10L, HDR, N, T
40 Kč
40 Kč

DH12 až DH14
40 Kč
50 Kč

DH21
70 Kč
110 Kč

DH16 až DH75
70 Kč
90 Kč

Půjčovné čipu SI
20 Kč*
20 Kč*

*platí pro členy registrované v ČSOB, u ostatních bude vybírána záloha 700 Kč
Změny ve startovní listině v rámci oddílu a kategorie 5 Kč dle možností pořadatele.

Prezentace Praha, Sídliště Ďáblice, v areálu Základní školy Žernosecká od 9:30 do 10:30
Shromaždiště Hřiště u ZŠ Žernosecká
Start 00 = 11.00 hod.
Mapa ???
Terén Poměrně dobře průběžný les na mírném kopci v centrální části s velkým nožstvým 

detaiů (skalek, prohlubní apod.)
Shromaždiště – start do 300 m,  modro-bílé fáborky
Cíl – shromaždiště do 300 m, červené fáborky
Doprava Shrmaždiště je vzdáleno 900 m od stanice metra C Ládví, bude značeno. Další 

variant je bus 175, 181, 183 do zastávky Šimůnkova.
Parkování Oddíl nezajišťuje parkování ani pro osobní auta ani pro autobusy. Prosíme 

závodníky, aby pokud možno využívali záchytných parkovišť a MHD! Okolní 
parkoviště mají omezenou kapacitu a jsou hojně využívána místními obyvately.

Poznámka Doplňující a upřesňující informace průběžně na stránkách www.tretra.org

V Praze dne 12. března 2008

ředitel závodu hlavní rozhodčí

Tento rozpis byl schválen SK PSOB dne ………..
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