
 
Rozpis závodu 

 
Mistrovství ČR a Veteraniády ČR v nočním orientačním běhu  2007 

 
 
Pořádající orgán:          Český svaz orientačního běhu 

 
Pořádající subjekt:       Sportovní klub lyžování a orientačního běhu Nová Paka 

 
Zařazení do soutěží:    Mistrovství ČR v nočním OB, Veteraniáda v nočním OB, Český pohár veteránů, 

Ranking 
 

Datum:                        pondělí 30.dubna 2007 
 

Centrum:                      Nová Paka, zimní stadión 
 

Kategorie:                   M ČR v NOB:    D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 
Veteraniáda ČR: D35, D40, D45, D50, D55,  H35, H40, H45, H50, H55, H60  
Veřejný závod:    T3 
 

Právo startu:                startují všichni přihlášení závodníci v souladu s rozpisem závodu 
 

Předpokládané časy 
vítězů: 

 
podle platných Pravidel ČSOB a Soutěžního řádu 
 

Přihlášky:         do pátku 13.4.2007  
Přihlášky posílejte na e-mail. adresu: jaroslav.kaliban@qscomp.cz  v povinném 
formátu .txt  podle Prováděcích předpisů k soutěžím ČSOB v OB 2007 (přihláška je    
přijata ve chvíli, kdy obdržíte reply). Do předmětu e-mailu napište prosím 
text:„Přihláška MČR NOB“ a zkratku vašeho oddílu. 
Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky za startovné zvýšené o 50 % 
pouze do 26.4.2007.  
Přihlášky při prezentaci pouze podle možnosti pořadatele za dvojnásobné startovné. 
Přihlášky do kategorie T3 bez omezení za základní startovné. 
 

Ubytování:   Pořadatel zajišťuje pouze ubytování typu „tělocvična“ v centru závodu, cena 
ubytování 50,- Kč za osobu a noc. Objednávejte a plaťte společně s přihláškou. 
Možnosti dalšího ubytování viz  ubytování 
 

Vklady:             startovné:   Mistrovství ČR        150,- Kč 
                            Veteraniáda ČR                   120,- Kč 
                            T3                                          50,- Kč 
půjčovné za SI čip                                40,- Kč 
ztráta SI čipu                                                                700,- Kč 
Neregistrovaní závodníci platí dvojnásobné startovné. 
 

Platby:     Vklady  za startovné a za ubytování zašlete na účet SK LOB Nová Paka  
vedený u  ČS Nová Paka, číslo účtu: 1160701329/0800, jako variabilní symbol 
použijte číslo svého oddílu (SK) podle adresáře ČSOB. 
Bez zaplacení vkladu nebude přihláška přijata. Kopii platebního dokladu ve sporných 
případech  předložte u prezentace. 
 

Prezentace:          v centru závodu od 18:00 do 20:00 
 

Start 00:   21:00 
 

Vzdálenosti:       centrum – ubytování              0 m 
centrum – parkoviště             0 - 200 m 
centrum – start                       300 m 
centrum – cíl                          0 m  
 

Systém ražení:    Elektronický razicí systém SPORTIdent pro všechny kategorie. 



 
Mapa:                 1:10.000,  E=5m,  stav březen 2007,   

autoři: Karel, Jiří a Zdeněk Novákovi, Filip Antoš 
Pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny. 
 

Terén:                Kopcovitý s množstvím erozních tvarů, místy kameny a srázky, různorodý porost s 
převážně dobrou průběžností, částečně louky, kolem centra městská zástavba. 
 

Parkování:          Autobusy na silnici, auta na odstavných plochách kolem zimního stadiónu.  
Parkovné auta 20,-. 
 

Výsledky:             Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu. 
Oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na stránce závodu. 
Vyhlášení výsledků proběhne ihned po skončení závodu v pozdních nočních 
hodinách. 
 
V případě zájmu o protokol a výsledky v tištěné podobě, uveďte tento požadavek při 
prezentaci se zaplacením poplatku 50,- Kč. 
 

Protesty:               Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. 
 

Informace: -       web závodu:  http://www.sweb.cz/npaob/mcrnocni 
-       Jaroslav Kalibán     mobil: 608420228  e-mail: jaroslav.kaliban@qscomp.cz 
-       Karel Novák          mobil:  724035919  e-mail: novico@seznam.cz 
 

Funkcionáři:      Ředitel:                Jaroslav Kalibán 
Hlavní rozhodčí:  Ladislav Hrubý, R1 
Stavitel:            Jan Prášil, R2  
 

Upozornění:      Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele 
závodu. 
 

Předpis:             Závodí se podle platných Pravidel OB, SŘ a PP ČSOB v OB 2007. 
 

 
 
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí OB ČSOB dne  17.1.2007 
 


