
Středočeský svaz orientačních sportů 
 
 
 

SPOLEČNÉ POKYNY 
 

4. a 5. závodu podzimního žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH12-18 
4. a 5. závodu Enacon ligy 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, HD10L, HDR, P3, T3 a T6, 

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

 
Oddíl orientačního běhu SK Kamenice 

DATUM 
 
TYP ZÁVODU 

Sobota 27.10.2012 
 
Krátká trať 

Neděle 28.10.2012 
 

Klasická trať 
 
MÍSTO KONÁNÍ 

 
Kamenice u Prahy,  
fotbalové hřiště 

 
Pohoří u Jílového, okr. Praha-západ, 
hostinec v centru obce 

 
SHROMAŽDIŠTĚ 

 
Areál sportovního klubu, k dispozici bude 
jedna šatna (není vytápěna) a otevřená 
tribuna na fotbalovém stadionu. 
 
GPS: Loc: 49°53'53.686"N, 14°34'47.078"E 
Bude k dispozici dětská školka ve stanu na 
shromaždišti.   

 
Louka v obci Pohoří (JZ od okraje obce), 
možno využít i restauraci, kde bude 
prezentace, v 1. patře nad restaurací je sál, 
kde bude zatopeno v kamnech  
GPS: Loc: 49°53'49.33"N, 14°31'21.902"E 
Bude k dispozici dětská školka ve stanu na 
shromaždišti nebo v sálu restaurace.  

 
PARKOVÁNÍ 

 
na louce vedle fotbalového hřiště, od 
Benešovské směr Týnec, za parkování 
bude vybírán poplatek 20,- Kč 
Prosíme, připravte si drobné předem a 
dbejte pokynů pořadatele! 

 
na louce v obci Pohoří, bude značeno z 
komunikace Těptín - Jílové u Prahy. Prosíme, 
dodržujte pokyny pořadatelů, aby bylo možné 
zde v budoucnu zase pořádat. Zákaz 
parkování v obci mimo vyhrazené parkoviště. 
Poplatek za parkovné 20,- Kč. Přísný zákaz 
parkování před restaurací! 

 
PREZENTACE 
 
 
 
 
 

 

 
V místě shromaždiště  8:30 – 9:30 hod 
Pro nezájem jsme zrušili kategorie D75 (sobota) a H20 (neděle) 
– Dohlášky za zvýšené startovné (kromě kategorií HD10L, HD10, HDR, příchozí, trénink) dle 
možností pořadatele 
– Půjčovné SI čipu 20,- Kč  + od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč 

 
VZDÁLENOSTI 
 
 
 
 
 
 
 
 
START 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parkoviště – shromaždiště: do 100 m 
Shromaždiště – start 1: 2 900 m, 
start 2 je po cestě na start 1  
Shromaždiště – start 2: 800m, 
značeno modrobílými fáborky 
Cíl – Shromaždiště 200m 
 
00 = 10:00 hod. 
Start 2 (ten bližší): Kategorie HDR, HD10L, 
HD10, HD12, HD65, HD75, P3.  
Start 1: Ostatní kategorie  
Kategorie HDR, HD10L, P3, T3 a T6 startují 
libovolně kdykoli po příchodu na start do 
času 120 (12:00 hodin)  („na krabičku“) 
v samostatném koridoru (ve startovce 
nemají uveden startovní čas) 
Cesta na START 1 je částečně vedena po 
silnici II. třídy 603 – Benešovská. Pro 
zajistění bezpečnosti závodníků bude 
dopravními značkami omezena rychlost 
a vyhrazen pravý jízdní pruh. Přesto 
žádáme závodníky o zvýšenou 
pozornost a zodpovědné chování na 
komunikaci. Za ohrožení bezpečnosti 
nebo neuposlechnutí příkazu pořadatele 
hrozí dikvalifikace a možné stíhání 

Parkoviště – shromaždiště: 300 m 
Shromaždiště – start: 500 m, cesta je 
přes parkoviště, parkoviště – start 200 m 
značeno modrobílými fáborky 
Cíl – Shromaždiště 500m 
 
 
00 = 10:00 hod. 
Kategorie HDR, HD10L, P3, T3 a T6 startují 
libovolně kdykoli po příchodu na start do času 
120 (12:00 hodin)  („na krabičku“) 
v samostatném koridoru (ve startovce nemají 
uveden startovní čas) 
 
POZOR ze soboty na neděli se mění čas, 
budeme spát o hodinu déle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
MAPA 

policií ČR!     
Cesta na START 2 je bezpečná.   
 
Valnovka 
stav – podzim 2012, rozměry 345x227 mm, 
měřítko 1:10.000 pro všechny kategorie,  
e = 5 m 
mapa vodovzdorně upravena  
Autor mapy: Roman Horký. 

 
 
 
Na Požárech 
stav - 2010, revize 2012, rozměry 420x297 
mm (A3), měřítko mapy 1:10.000 pro všechny 
kategorie, e = 5 m 
mapa vodovzdorně upravena  
Autor mapy: Roman Horký. 

 
POPISY KONTROL 
 
 
 
STARTOVNÍ LISTINA 
 
 
TERÉN 

 
Pro jednotlivé kategorie budou volně k 
odebrání v centru závodu.  
 
Vyvěšena v centru závodu a na startu.  
 
Zvlněný, na východním okraji kopcovitý, 
bohatý na porostové a místy terénní detaily. 
V západní části zarostlý. 

 
Pro jednotlivé kategorie budou volně k 
odebrání v centru závodu. 
 
Vyvěšena v centru závodu a na startu. 
 
Zvlněný, v okrajových částech kopcovitý, 
místy kameny, bohaté porostové detaily 

 
TRATĚ 
 
 
RAŽENÍ 

 
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu 
 
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 (kontrola nepípá/nebliká)  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. 

  
WC 
 
 
 
CÍL 

V objektu fotbalových šaten + 2x ToiToi na 
shromaždišti a 2x ToiToi u startu 1  
 
Mapy se v cíli nevybírají. Dodržujte, prosím, 
pravidla fair play.  

 

V restauraci + 4x ToiToi na parkovišti a tedy i 
cestou na start  

 
Mapy se v cíli nevybírají. Dodržujte, prosím, 
pravidla fair play.  

 
ČASOVÝ LIMIT 
UZAVŘENI CÍLE 

120 minut  
v 15 hodin 

180 minut  
v 16 hodin 

   
OBČERSTVENÍ Voda se šťávou v cíli, stánek pořadatele na 

shromaždišti – domácí koláče, čaj, káva, 
sladkosti, bufet na fotbalovém hřišti – 
polévka, guláš, párky, těstovinový salát. 

 

Voda se šťávou v cíli, stánek pořadatele na 
shromaždišti – domácí koláče, čaj, káva, 
sladkosti, hospoda v obci Pohoří – hotová 
teplá jídla 

VÝSLEDKY 

 

 
VYHLÁŠENÍ 

Průběžné výsledky budou vyvěšeny v centru.  
Konečné výsledky pak budou uvedeny na webové stránce závodu 
 
Vyhlášení proběhne v centru závodu ihned po doběhnutí kategorií, kterých se vyhlášení 
týká. Začátek předpokládáme v 13:00, čas bude  průběžně upřesňován. Vyhlášeny budou 
jen dětské kategorie (HDR, DH10L, DH10, DH12, DH14). Vyhlašovat budeme první 3 
z každé kategorie (diplomy, poukázky do cyklo obchodu BIKE 008, drobné ceny). Všechny 
děti, které absolvují jakoukoliv fáborkovanou trať obdrží drobnou cenu.  

  
PRVNÍ POMOC První pomoc na prezentaci  

   

   

  
JURY ZÁVODU Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu. 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.  

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU 

Ředitel závodu: Přemysl Prášek R3 

Hlavní rozhodčí: Petr Kozák R3 

Stavitel tratí: 
Lukáš Kettner a  
Marie Procházková 

 

 Petr Valášek R3 

 Petr Kozák R3 

 Martin Škvor R2 
 

WEB ZÁVODU http://obkamenice.dccomp.cz/?page_id=767 

 

http://obkamenice.dccomp.cz/?page_id=767

