
POKYNY
Datum: 25.9.2013

Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů

Závod:
Přebor Středočeské oblasti žákovských štafet
Otevřený závod pro pražské žákovské štafety
Otevřený závod pro nežákovské kategorie

Pořádající subjekt: SK Kamenice

Typ závodu: Štafety

Shromaždiště:
Srub GIZELA – Velký Altán v Krčském lese
50°1'47.116"N, 14°28'44.194"E   (  odkaz na mapu)  
Plánek shromaždiště dole pod textem

Parkování: 
Pořadatel nezajištuje. Možnost v přilehlém sídlišti
Nedoporučujeme – bývá velice přeplněné a bráníte tím 
parkování místních obyvatel!!!

Prezentace

V místě shromaždiště – 15:30 – 16:00
– Dohlášky štafety v místě NELZE! Nebudou mapy
– Změna v rámci štafety možná
– Půjčovné SI čipu 20 Kč (od neregistrovaných závodníků 
bude vybírána záloha 700 Kč)

Vzdálenosti: 

Zastávka MHD (Metro C, stanice Chodov) – shromaždiště: 
1200 m
Zastávka MHD (Bus 177, 193, zastávka Petýrkova) – 
shromaždiště 1000m 
Cesta na shromaždiště NEBUDE značena!
Shromaždiště – start: 0 m,
Cíl – shromaždiště: 0 m

Start: 

00 = 16:30 hod.
ZMĚNA
Kategorie Linie, HD10 – 00
Kategorie HD12, H14 – 05
Kategorie D14, OPEN – 10  
Závodníci jsou povinni si vyčíst a zkontrolovat čip před 
startem!
Vzorová předávka v 16:20
Hromadný start hanby proběhne v 18:00

Mapa:

Hrádek 1 : 10 000 ekvidistance = 5m, formát A4
Mapa, NEBUDE vodovzdorně upravena. Je vytištěna na 
kvalitním nerozpíjejícím papíře.
Každý závodník je povinnen vzít si mapu dle svého 
závodního čísla a úseku (dostane při prezentaci)!

Popisy kontrol: Na mapě

http://www.mapy.cz/#!x=14.478943&y=50.029754&z=16&t=s&d=user_14.478943,50.029754,Shroma%C5%BEdi%C5%A1t%C4%9B~_1
http://www.mapy.cz/#x=14.525427&y=50.031469&z=16&t=s&d=user_14.524469,50.031596,Shroma%C5%BEdi%C5%A1t%C4%9B%20pra%C5%BEsk%C3%A9%20a%20st%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9%20oblasti%20ve%20sprintu%20OB~_1
http://www.mapy.cz/#x=14.525427&y=50.031469&z=16&t=s&d=user_14.524469,50.031596,Shroma%C5%BEdi%C5%A1t%C4%9B%20pra%C5%BEsk%C3%A9%20a%20st%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9%20oblasti%20ve%20sprintu%20OB~_1


v popisech značka (sloupec H) znamená – veřejná 
kontrola

Důležité upozornění!! 

1) V prostoru závěrečného pytlíku je poměrně velké 
bezdomovecké stanové městečko. Na mapě je 
oblast vyšrafována (viz mapka dole). Je ZAKÁZÁNO 
BĚŽET skrz vyšrafovanou oblast! Závodník je 
povinnen LIBOVOLNĚ OBĚHNOUT dannou oblast. 
Kategorie Linie a HD10 jsou vedeny mimo tuto oblast. 
Linie spojující kontroly je z důvodu přehlednosti 
zalomena, neznamená však povinný úsek. 
Závodník si volí postup sám mimo zakázanou 
oblast (platí zejména pro kategorii OPEN) (viz. 
vzorová mapka dole)

2) V 17:30 startuje od Velkého altánu závod crossu. 
Buďte proto ohleduplní k ostatním závodníkům. 
Jejich závod bude jen jednovlný. (záležitost 15 minut) 

3) Dávejte si pozor na své osobní věci! Velký výskyt 
cizích lidí! 

Terén: Les, v okrajových částech kopcovitý (pro starší žáky a 
kategorie OPEN), pro ostatní kategorie zejména rovina, 
velké množství komunikací a porostu

Tratě: Předpokládané časy vítězů 25 – 30 minut.
Tratě jsou farstované (pro každého závodníka v kategorii 
jiná kontrola) Neplatí pro kategorii Linie

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 

– 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

– U kategorie Linie se nebude diskvalifikovat, ale bude 
příčítat + 10 minut za každou vynechanou, nebo 
špatně oraženou kontrolu

Občerstvení:  Na shromaždišti stánek s občerstvením. 

WC: Jednáme s majitelem občerstvení.

Prostor závodu a 
zakázané prostory:

Prostor Krčského lesa, mimo příchodovou cestu od MHD. 
Zakázané prostory viz mapky níže.

Odevzdávání map v Závodník je povinnen odevzdat mapu! Mapu pak dostane 



cíli: celá štafeta po odstartování všech závodníku (nejpozději v 
18:00)

Časový limit: 60 min pro všechny kategorie 

Uzavření cíle: 19:00:00

Protesty: Podávají se v cíli hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou vyvěšeny v centru. 
Konečné výsledky pak budou uvedeny na webové stránce 
závodu

Vyhlášení výsledků: 
Zástupci Středočeské oblasti provedou vyhlášení výsledků 
oblastních přeborů ve sprintu.
Předběžný čas vyhlášení: 18:15 hod

Funkcionáři:
Ředitel závodu – Přemysl Prášek
Hlavní rozhodčí – Petr Valášek
Stavitel tratí – Kristýna Hlubučková

Ostatní: Závodníci startují na vlastní nebezpečí
Plánek shromaždiště:



zakázaný prostor v průběhu závodu:

Podporuje : 


