66. ročník orientačního běhu pražských horolezců
ROZPIS
Termín:12.-13.11.2021
Místo: Bedřichov v Jizerských horách, Penzion Centrum - h p://penzion-centrum.cz/
Popis závodu: Dvouetapový závod (páteční noční cca 2-3h, sobotní denní 7-8h) spojující lezení a
orientační běh. Běží se formou scorelaufu (volné pořadí kontrol s časovým limitem po jehož překročení
bude tým penalizován). Opro klasickému orientačnímu běhu je část kontrol dosažitelná pouze
pomocí lezení, popřípadě jiných lezeckých a lanových technik. Nebudou chybět ani oblíbené kontroly
zpestřené přítomnos vodního živlu a další záludnos , které prověří odhodlání a dův p závodníků.
Prezentace: V centru závodu v pátek cca v 16:00 - 20:00 a v sobotu od 7:30.
Startovní okno: Bude upřesněno podle počtu startujících, proza m počítáme se startovním oknem, v
němž každou minutu vyběhne jeden tým:
pátek 18:00 až 20:30,
sobota 08:00 až 10:00.
Centrum závodu: Pension Centrum, Bedřichov 211 - h ps://mapy.cz/s/cubemahecu
Ubytování: V centru závodu v penzionu Centrum – 2-6 lůžkové pokoje s lůžkovinami (většina pokojů se
sociálkou na pokoji nebo sdílená pro 2-3 pokoje dohromady, případně na chodbě). Cena 900,/os/víkend – v ceně je 2x snídaně. Ubytování na jednu noc možné pouze pokud se nenaplní kapacita
80 lůžek na obě noci, cena 500,- /os/noc se snídaní
Stravování: Pro zájemce budeme zajišťovat sobotní večeři za 150,- (polévka + hlavní jídlo). Pivo bude
doufejme v dostatečném množství a drobné občerstvení na baru také.
Pro nákup dalších potravin můžete využít obchod vzdálen cca 400m (7 min chůze)
Potraviny u pošty, Bedřichov 1597 - h ps://mapy.cz/s/hebegahuga
Po - so
Ne, sv.

7:00 - 12:00
8:00 - 12:00

12:30 - 18:00
12:30 - 17:00

Startovné: Cena: 900 kč/dvojice (číslo účtu zašleme s potvrzením přihlášky). Upozorňujeme, že akce
se účastní každý na vlastní nebezpečí a lékařská služba mimo první pomoci v centru závodu nebude
zajištěna.
Přihlašování dostupné skrze webový formulář, včetně požadavků na spaní, jídlo a extra mapy. Po
vypočtení celkové sumy k platbě Vám přijde potvrzující e-mail s částkou a číslem účtu, plaťte prosím
obratem. Přihlášky budou uzavřeny 7.11.2021., poté budeme řešit individuálně dle aktuální situace a
kapacitních možnos skrze obph@email.cz.
Covid pravidla: Dle aktuálních vládních nařízení - bude případně speciﬁkováno v pokynech.
Závodní kategorie a vyhlášení: MM, ŽŽ, Mix, Veteráni (součet věků 110+). Na výherce čekají věcné
ceny od našich sponzorů. Vyhlášeny budou první tři týmy z každé kategorie a celkový vítěz závodu,
který zároveň obdrží putovní pohár Zlatá vrcholová knížka a nepřenosný poukaz na pořádání dalšího
ročníku.
Mapy: Kombinace mapy pro orientační běh, turis cké mapy a ještě uvidíme:-)
Tým dostane jednu sadu map, druhou sadu nutno nahlásit předem v přihlášce.
Vybavení:
Povinné vybavení: Sví cí čelovka a reﬂexní prvky na oděvu (probíhá lovecká sezóna a těžba), průkaz
ČHS (jeden do dvojice), 2x smyce (min. 120cm) a 2x karabina
Doporučené vybavení: lezečky, sedák, 20-30m lano, jis cí a slaňovací pomůcky, pomůcky na
prusíkování po lanech a po kmenech, buzola, psací potřeby (propiska a ﬁxa), mapník
Zákaz používání telefonu, internetu, navigace, vlastních map k navigaci a usnadnění postupu a
plnění úkolů.
Zakazuje se: vstupovat do zakázaných prostorů (ﬁalové šrafování v mapě)
na soukromé pozemky bez souhlasu majitele
vstupovat do oplocených míst
znečišťovat les odpadky
rozdělávat oheň, rušit klid a cho
nocovat v mysliveckých zařízeních
ničit skály a lesní porosty
přibližovat se k místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnos na méně než 50 m
a k místu nakládání dřeva na automobily na méně než 20 m.

Pozor!! Prosím berte na vědomí, že přihlášením do závodu OBPH 2020 souhlasíte se startem na vlastní
nebezpečí a že organizátor není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, poškození vybavení či
majetku.
Jedná se o rozpis závodu tedy základní informace. Pokyny s upřesněním budou k dispozici na webu a
FB cca týden před závodem. Sledujte proto web www.obph.cz nebo FB
h ps://www.facebook.com/OrientacniBehPrazskychHorolezcu

Honza Štykar, Lenka Nováková a Libor Kříž
organizátoři závodu
obph@email.cz

