
 

 

 

POKYNY 
Datum: Úterý 1. 5. 2012 

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů 

Závod: Přebor Pražské a Středočeské oblasti ve sprintu 

Pořádající subjekt: SK Kamenice 

Typ závodu: Sprint 

Shromaždiště: Areál ZŠ Modrá škola, ulice U Modré školy 50°1'53.746"N, 

14°31'28.089"E (odkaz na mapu) 

Plánek shromaždiště dole pod textem 

Parkování:  V areálu školy, za parkování bude vybíráno 20Kč 

Prosíme připravte si drobné předem a dbejte na pokyny pořadatele! 

Prezentace V místě shromaždiště – 9:00 – 10:00  

– Dohlášky za zvýšené startovné (kromě kategorií HD10L, HD10-HD14, 

HDR, příchozí, trénink) dle možností pořadatele 

– Změna v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč 

– Změna času bude považována za dohlášku 

– Půjčovné SI čipu 20 Kč (od neregistrovaných závodníků bude vybírána 

záloha 700 Kč) 

Vzdálenosti:  Zastávka MHD (Metro C, stanice Háje) – shromaždiště: 300 m 

Shromaždiště – start: 150 m, značeno modrobílými fáborky 

Cíl – shromaždiště: 150 m 

Start:  00 = 10:30 hod. 

Kategorie HDR, P a T mohou odstartovat libovolně kdykoli po příchodu 

na start (ve startovce mají uveden čas 0) 

Cestou na start je povinné přejít po přechodu pro chodce. Přebíhání 

silnice je zakázáno a hrozí za to diskvalifikace! 

Mapa: Central Park, měřítko 1 : 5 000, E = 1 m, stav léto 2011, autor mapy 

Přemysl Prášek, použitý mapový klíč ISSOM 2007, mapa nebude 

vodovzdorně upravena, rozměr A4, digitální tisk Kartum 

Popisy kontrol: Pro jednotlivé kategorie budou volně k odebrání v centru 

Startovní listina: Vyvěšena v centru závodu a na webových stránkách závodu 

Důležité 

upozornění!!  

Při závodě je zakázáno používat boty s hřeby !!! Závodní obutí bude na 

startu pořadateli kontrolováno, závodníci nesplňující tuto podmínku 

nebudou připuštěni ke startu 

Terén: – Městský park, kopcovitý, městská zástavba, závod bude probíhat za 

asistence městské policie která omezí provoz na místních 

komunikacích na tratích pro žactvo, na ostatních rizikových úsecích 

pro ostatní kategorie umístěna značka snižující maximalní povolenou 

rychlost. Přesto dbejte zvýšené opatrnosti a buďte ohleduplní k 

chodcům a cyklistům!! 

Tratě: Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu Pražského svazu 

orientačních sportů - pro závod ve sprintu 

Systém ražení: – Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI) 

– Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat 

svůj čip SI – nevynulování bude potrestáno diskvalifikací 

http://www.mapy.cz/#x=14.525427&y=50.031469&z=16&t=s&d=user_14.524469,50.031596,Shromaždiště pražské a středočeské oblasti ve sprintu OB~_1


– Nezapomeňte si po doběhu v prostoru prezentace nechat vyčíst svůj čip; 

učiňte tak co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; 

vyčíst čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně 

neprošli cílem. 

– V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček 

R na mapě  

Občerstvení: – V cíli –  voda a šťáva 

– V centru stánek s občerstvením pivovaru Hubertus 

(pivo,limo,klobásy,guláš...) 

WC: – Na shromaždišti – mobilní WC 

– V prostoru startu WC není!  

Prostor závodu a 

zakázané prostory: 

– Veškerý prostor vymezený ulicemi Hněvkovského – Opatovská – U 

Modré školy - Chilská je prostorem závodu a mimo vlastní závod do něj 

platí zákaz vstupu (viz mapa dole) 

– V prostoru startu bude dostatek místa na rozcvičování a rozběhání 

Odevzdávání map 

v cíli: 

Do startu posledního závodníka (13:00) 

Časový limit:  45 min pro všechny kategorie 

Uzavření cíle:  14:00 hod 

Protesty: 

Jury: 

Podávají se v cíli hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč 

Složení jury bude zveřejněno v centru 

Výsledky:  Průběžné výsledky budou vyvěšeny v centru.  

Konečné výsledky pak budou uvedeny na webové stránce závodu 

Vyhlášení 

výsledků:  

Zástupci Pražské a Středočeské oblasti provedou vyhlášení výsledků 

oblastních přeborů ve sprintu. 

Předběžný čas vyhlášení: 14:00 hod 

Funkcionáři: 

 

 

 

Ostatní: 

Ředitel závodu – Petr Valášek 

Hlavní rozhodčí – Petr Kozák 

Stavitel tratí – Přemysl Prášek 
 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí 

 
Plánek zakázaného prostoru: 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Plánek shromaždiště: 

 


