
Středočeský svaz orientačních sportů

SPOLEČNÝ ROZPIS

POHÁR STAROSTY PRAHY 11

 6. závodu žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH12-18

6. závod Manufaktura cup v kategoriích DH12, 14, 16, 18, 21L

závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35-75

veřejného a náborového závodu v kategoriích HD10, HDR, P, T1 a T3,

které jsou zároveň závodem celostátního Rankingu (koeficient 1.00)  v kategoriích DH21-L/K

závod celostátního trail-o rankingu a náborový závod trail-o

rychlostní závod vozíčkářů

Oblastní žebříček OB Rychlostní závod vozíčkářů Trail-o
POŘADATEL Oddíl orientačního běhu SK Kamenice VŠSK MFF Praha

DATUM 1.5.2014

MÍSTO KONÁNÍ
ZŠ Modrá Škola, U Modré školy Praha 11 – Háje 

GPS : 50°1'53.746"N, 14°31'28.089"E (odkaz na mapu)
TYP ZÁVODU Sprint Free-order vozíčkářů TempO
KATEGORIE D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, 

D35, D45, D55, D65, D75, 
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, 
H35, H45, H55, H65, H75 , 
HDR (rodiče s dětmi), tréninkové tratě T1, 
T3 (orientačně složitější traťě), P 
(jednoduchá náborová trať, i pro skupiny lidí 
– na startu jim bude vše vysvětleno) 
Podkategorie H21L a D21L po 90 
startujících, H21-K a D21-K bez omezení. 

mechanický vozík muži - MM
mechanický vozík ženy - MŽ
elektrický vozík bez doprovodu - ED
vozík s doprovodem - VD

Elita
Elita-junior (rok narození 1994 a mladší)

Kategorie A (nábor)

http://www.mapy.cz/#!x=14.525076&y=50.031598&z=14&t=s&d=user_14.524161,50.031662,Shroma%C5%BEdi%C5%A1t%C4%9B%20(1.5.2014)~_1


MAPA

Kosmonautů, měřítko 1 : 4000, ekvidistance = 2m, 
stav – léto 2013, formát A4, mapový klíč ISOM2007, 

autor mapy : Přemysl Prášek
Mapa nebude vodovzdorně upravena

Central Park, stav 2011, revize – duben 2014
upraveno pro potřeby TrailO

TERÉN

Okolí kolem metra Háje, sídliště s velkým množstvím zeleně, umělých objektů a 
překážek, převážně rovina, probíhá se areály ZŠ a MŠ, velké množství podchodů, 
nadchodů, průchodů, schodů. Pro závod Free-order zajištěné bezbariérové volby 

postupů. Chovejte se ohleduplně vůči chodcům a kolegům na trati při 
probíhání zúžených míst zejména u metra Háje a prostorách ŽŠ a MŠ! 

Závod bude probíhat za asistence městské policie, která bude zabezpečovat 
přeběhy na vybraných komunikací. Na vybraných přechodech pro dětské kategorie 

bude asistovat pořadatelská služba. Jiné omezení provozu na místních 
komunikacích NEBUDE. Prosíme o zvýšenou pozornost při překonávání 

místních komunikacích (i když se v den svátku se nepředpokládá velký provoz) 
Závod bude veden převážně tak, aby se komunikacím, zejména pro dětské 

kategorie, vyhnul.
!Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí!     

JE ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S HŘEBY. NA STARTU BUDE 
KONTROLOVÁNO!

Asfaltové cesty s minimálním převýšením

RAŽENÍ

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na 

prezentaci. Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu 
a kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy 
klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají 

rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole 
závodník vyzvedne na prezentaci.

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu.

Informace o disciplíně naleznete na 
www.tralio.cz/co-je-trail-o

Na vyžádání poskytneme začátečníkům instruktáž a 
ukázku přímo na startu.

POPISY KONTROL Budou k dispozici na shromaždišti Nejsou
PREZENTACE V místě shromaždiště, 9:30 – 10:00 Na startu

START

Intervalový start, 00 = 10:30,  
Kategorie HDR, T1, T3, P a všichni vozíčkáři mají volný start, tzv. startují na 

„krabičku“. (Přijdou v libovolný čas a odstartují oražením startovní krabičky.)
značeno po modrobílých fáborcích (projdete kolem něho při cestě od metra) 

Start 10:00 – 12:00 hodin
cesta na start vyznačena na mapce na shromaždišti

 VZDÁLENOSTI Zastávka MHD Háje – shromaždiště : 250m
Shromaždiště – start : 150m

Cíl 1, Cíl 2 : V místě shromaždiště

Start – shromaždiště 300 m
Cíl – shromaždiště 200 m

http://www.tralio.cz/co-je-trail-o


CÍL

Dětské kategorie HDR, HD10 a tratě T1, T3, 
P – dobíhají do cíle 2, který je společný s 
vozíčkáři. Ostatní kategorie dobíhají do 

hlavního cíle 1 

Samostatný cíl v místě shromaždiště, 
pro pohodlný dojezd do cíle, společně 

s kategorií HDR, HD10, T1, T3, P

V cíli nebude k dispozici správné řešení úloh. Správné 
odpovědi budou zveřejněny po uzavření startu na 

shromaždišti. Detailní řešení (solution) na stránkách 
www.trailo.cz večer po závodě.

DOPRAVA

Auto – příjezd ulicí U Modré školy do areálu ZŠ. Parkovné 20 Kč.
Metro C – do zastávky Háje 

Autobus – 125, 136, 165, 170, 183, 197, 213, 232, 240, 267, 293, 296, 381, 382, 383, 387 – do zastávky Háje 
Autobus – 125, 165, 170, 197, 293 – do zastávky Modrá škola

PŘIHLÁŠKY

Do pátku 25.4.2010 23:59:59 přes 
přihláškový systém ORIS, nebo emailem na 

adresu martin.skvor@centrum.cz 
(rozhodující je datum doručení přihlášky). 
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy 
obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete 
v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, 
registrační číslo, kategorii, kterou chcete 

běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek 
na zapůjčení (půjčovné 20 Kč/čip). 

Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce 
nemusí být zařazeni do startovní listiny 

soutěží. Od nečlenů ČSOS může být proti 
zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč.

Do pátku 25.4.2010 23:59:59 přes 
přihláškový systém ORIS, nebo 

emailem na adresu
martin.skvor@centrum.cz 
(rozhodující je datum doručení 

přihlášky). Přihláška e-mailem je 
přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď 
(reply). Uveďte jméno, kategorii, číslo 

svého SI čipu nebo požadavek na 
zapůjčení (půjčovné 20 Kč/čip). 

Do pátku 25.4.2010 23:59:59 přes přihláškový systém 
ORIS, nebo emailem na adresu 
jizak2014@mff.cuni.cz  

Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte 
odpověď (reply). 

V přihlášce uveďte jméno, kategorii, registrační číslo.
Lze se přihlásit až na místě (na startu), omezení 

pouze technickými možnostmi pořadatele. 

VKLADY

Kategorie řádný po termínu
HDR, P 50 Kč 50 Kč

DH-10,  12, 
14, 65, 75 50 Kč 70 Kč

T1, T3 70 Kč 70 Kč

Ostatní 90 Kč 130 Kč

Kategorie řádný po termínu
Všechny 70 Kč 100 Kč 

Kategorie řádný po termínu
E, EJ 70 Kč 100 Kč 

A 20 Kč 20 Kč

PLATBA

- vklad je možné uhradit na účet SK KAMENICE, bankovní spojení 35-
8964910267/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOS, 

nebo v hotovosti při prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma

Hotově při prezentaci. Po dohodě je možné poslat 
větší částky na účet předem.

ČASOVÝ LIMIT 45 minut Do uzavření cíle (čas bude upřesněn) Kategorie E, EJ: 7 – 9 stanovišť
Kategorie A: 3 – 5 stanovišť

mailto:martin.skvor@centrum.cz
mailto:martin.skvor@centrum.cz


Bude upřesněno v pokynech
OBČERSTVENÍ V místě shromaždiště stánek s občerstvením (pivo – pivovar Hubertus, limo, steaky, klobásy, řecký gyros, oplatky, káva) 

PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY 
VÍTĚZŮ Dle soutěžního řádu

WC V místě shromaždiště mobilní WC, včetně bezbariérových
VÝSLEDKY A PRVNÍ 

POMOC Drobná ošetření v cíli, vážnější v blízké poliklinice Háje

JURY ZÁVODU Vyvěšeno na shromaždišti Upřesněno v pokynech a vyvěšeno na shromaždišti

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.  Poštovní  adresa hlavního rozhodčího: 
Petr Valášek, Slunečná 678, 251 68, Kamenice

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu do 15 minut 
po uzavření cíle

FUNKCIONÁŘI

Ředitel závodu Přemysl Prášek

Hlavní rozhodčí Petr Valášek, R2

Stavitel tratí Kristýna Hlubučková
Přemysl Prášek

Ředitel závodu Přemysl Prášek

Hlavní rozhodčí Libor Forst

Stavitel tratí Lenka Forstová

WEB ZÁVODU http://obkamenice.dccomp.cz/?page_id=4178
INFO O ZÁVODU Email : pk.prasek@seznam.cz, tel.: 605 305 943

mailto:pk.prasek@seznam.cz
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