
 

Středočeský svaz orientačních sportů 
 
 
 

 POKYNY  
 

3.závod Manufaktura jarního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH20);  

Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - DH75); 

 Závod celostátního Rankingu 2019 koef. 1,02 (v kat. DH20 a DH21); 

 Veřejný a náborový závod v orientačním běhu; 

Mistrovství České republiky neslyšících 

 

 

 

 

 

Závod je pod záštitou starostky Prahy 2 paní Mgr. Jany Černochové  

a místostarosty a radního pro sport pana Ing. Jaroslava Šolce 

DATUM Sobota 06.04.2019 
 

POŘADAJÍCÍ ORGÁN Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

POŘADAJÍCÍ 
SUBJEKT 

OK KAMENICE, z.s. 

FUNKCIONÁŘI Ředitel závodu Petr Valášek 

Hlavní rozhodčí Přemysl Prášek, R2 

Stavitel tratí Adam Hájek, R3 
 

CENTRUM ZÁVODU ZŠ U Vršovického nádraží (mapa), vstup do areálu bránou z ulice Sámova 
 

Pro závodníky je k dispozici pozemek (hřiště) školy. V případě špatného počasí bude pro závodníky 
zpřístupněna tělocvična, jinak je vstup do budovy přísně zakázán.  

Pořadatel neručí za odložené věci na shromaždišti. Vstup na dětské prolézačky v areálu je na vlastní 
nebezpečí a pořadatel nepřijímá zodpovědnost za případná zranění.  

PREZENTACE  V centru závodu od 8:30 – 9:30 
 

Dohlášky na místě dle volných míst ve startovní listině. 
 

Preferujeme odprezentování celého oddílu najednou! V případě, že jste neprovedli platbu za celý oddíl 
převodem na účet, připravte si prosím, pokud možno, přesnou částku.  

 
Pro závodníky do veřejných kategorii Z1, Z2, Z3 a T, je připravena samostatná fronta pro registraci. 

Označeno na místě.  

VZDÁLENOSTI Doporučené parkování – centrum: 1600m (neznačeno) 
Centrum – Start 1: 1000m (pro všechny ostatní kategorie) – modro-bílé fáborky 
Centrum – Start 2: 200m (pro kategorie D10, H10, Z1, Z2, Z3, T) – zeleno-bílé fáborky 
Cíl - Centrum 150m červené fáborky 
Centrum – Prezentace 0m 

https://mapy.cz/s/3mEjx
https://mapy.cz/s/3mEjx


DOPRAVA A 
PARKOVÁNÍ 

Pořadatel důrazně doporučuje, využití hromadné dopravy pro cestu na závod. Pořadatel 

nezajišťuje hromadné parkování osobních vozidel!!! Doporučené parkování je v NC EDEN (mapa). 

První 3 hodiny zdarma, následně 40kč za každou započatou hodinu. 

Na příkaz městské části Praha 10 a obvodního ředitelství městské policie Praha 10 žádáme 

závodníky, aby neparkovali svá vozidla v přilehlých ulicích kolem závodního prostoru. Praha 10 se 

potýká s velkým problémem parkování i o víkendech, parkování vozidel závodníků by tuto situaci ještě 

více zhoršilo. Jedná se o jednu z podmínek městské části, pro povolení závodu. Při závodě budou 

asistovat příslušníci Městské policie, kteří budou mimo jiné bedlivě kontrolovat správné parkování 

(vzdálenosti před a za přechody, zákazy parkování, žluté čáry, stání na trávníku a další…). V případě 

porušení pravidel silničního provozu budou vozidla odtahována. 

Děkujeme všem závodníkům za spolupráci. 

POZOR! DNE 6.4.2019 PROBÍHÁ PRAŽSKÝ ½ PŮLMARATON. KVŮLI TOMU JSOU OVLIVNĚNY 

NĚKTERÉ TRAMVAJOVÉ LINKY VÝLUKOU! BEDLIVĚ SLEDUJTE WEB Pražské integrované 

dopravy! Níže vypsané aktualizované linky pro den závodu a dostupné zastávky. (tučné označeny linky, 

které mimořádně obsluhují dané zastávky) 

 

Městská hromadná doprava 

Zastávka  Linky Vzdálenost do centra 

Nádraží Vršovice 

TRAM 6, 7, 10, 16, 24 

do 100m 
BUS 193 

VLAKY 
R21, R43, S3, S8, S88, S9 

Kokořínský rychlík, Podtrosecký rychlík, 
Posázavský pacifik, Český ráj expres 

Bohemians BUS 124, 139 do 600m 

Koh-i-noor 
TRAM 6, 7, 16, 22, 24 

do 1000m 
BUS 101, 124, 139 

Čechovo náměstí TRAM 4, 10, 13, 22, 23 do 1000m 

Slavia 
(doporučené 
parkování) 

TRAM 6, 7, 16, 22, 24 
do 1600m 

BUS 135, 136, 150, 213 

Náměstí Bratří 
Synků 

TRAM 3, 11, 14, 17, 18 do 300m 

TERÉN Městské ulice s pevným povrchem, městský park se smíšeným povrchem, velké množství detailů. 

Značné převýšení. 

OMEZENÍ BĚŽECKÉ 
OBUVI 

Zákaz použití bot s hřeby. Doporučujeme boty se špunty 

MAPA Gröbovka 
Stav – březen 2019, rozměry 210x297mm 
měřítko 1:4000  
e = 2 m 
Použitý mapový klíč ISSOM2007  
Autor mapy: Přemysl Prášek 
mapa bude vodovzdorně upravena 

https://mapy.cz/s/3bO0L
https://mapy.cz/s/3bO0L
http://www.pid.cz/
http://www.pid.cz/
http://www.pid.cz/
http://www.pid.cz/


DEFINICE 
ZAKÁZANÝCH 
PROSTORŮ 

 

Značka na mapě Název a kód značky Popis značky Ilustrační foto 

 

Privát (soukromý 

pozemek) – 527.1 

Soukromé pozemky, 

záhony a různé plochy, 

nemusí být v terénu 

vždy označeny 

 

 

Nepřekonatelná zeleň 

421.0 a 421.1 
Křoví či živé ploty 

 

 
Nepřekonatelná zeď 

– 521.1 

Zdi, zíďky, různé výšky 

i šířky.  Veškeré zdi 

v prostoru závodu je 

zakázáno překonávat! 

 

 
Nepřekonatelný plot – 

524.0. 

Ploty, různé výšky i 

šířky. Překonatelnost 

rozhoduje mapová 

značka na mapě 

 

 

Nepřekonatelná vodní 

plocha – 304.1. 

Břehovka 

(nepřekonatelná) – 

304.3. 

Vodní plochy a toky. 

Veškeré vodní plochy 

a toky v prostoru 

závodu je zakázáno 

překonávat 

 

 

Nebezpečná oblast – 

zákaz vstupu (s 

ohraničením) – 709.3. 

a 709.1. 

Především staveniště či 

místa, kde může dojít 

k úrazu závodníka 

 

ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ 
ZNAČKY  

  

  

  

ZVLÁŠTNÍ 
ÚPOZORNĚNÍ 

V exponovaných místech bude nepřekonatelný objekt zdůrazněn červeno-bílou páskou, například 
hranice zpevněné plochy(529.0) a privátu (527.1) 

 

Umělý objekt 540.0. 

 Umělý objekt (kruhový tvar) 539.0. 

Výrazný strom 418.0. 



Překonání nepřekonatelných značek je důvodem k diskvalifikaci závodníka. V prostoru závodu se 
budou pohybovat pořadatelé a budou dodržování pravidel kontrolovat. 

V části prostoru závodu je pořadatelem zklidněn provoz na pozemních komunikací pomocí dopravního 
značení. Na jiných místech provoz klidněn nebude. V ulici Krymská a Charkovská probíhají částečné 
zemní výkopové práce.   

 

Na vybraných místech (přeběhy přes pozemní komunikace) bude umístěna pořadatelská služba 
společně se strážníky městské policie Praha pro maximální zvýšení bezpečnosti závodníků. Závodník 
je povinen uposlechnout příkazů pořadatelské služby či městské policie 

 
RAŽENÍ Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. Všechny kontroly (včetně cílové) budou 

nastaveny v bezkontaktním režimu BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5m). V centru závodu 
bude k dispozici jednotka SIAC battery test pro ověření dostatečné kapacity baterie čipu. V posledním 
startovním koridoru bude umístěna jednotka SIAC test umožňující ověření funkčnosti čipu 
(bezkontaktního ražení). 
 
Při poruše elektronického systému, je závodník povinen orazit pomocí mechanických kleští na kontrole 
určené místo v mapě políčko R1, R2 (náhradní označování průchodu kontrolou mechanickým ražením). 
Mapu s náhradním ražením pak závodník odevzdá v cíli. Mapu pořadatel označí jménem závodníka a 
oddílem. Mapu si po kontrole hlavním rozhodčím závodník vyzvedne na prezentaci. 
  
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.  
 
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu a to i případě, že 
závod nedokončil. Každý čip může být v závodě použit pouze jednou. 

 



PARAMETRY TRATÍ 

 

PŘEDPOKLÁDANÉ 
ČASY VÍTĚZŮ 

Dle soutěžního řádu 

POPISY KONTROL Budou k dispozici na shromaždišti k volnému odběru. 

START 00 = 10:00 
 
Kategorie Z1, Z2, Z3 a T mají volný start tj. mohou startovat dle pokynů pořadatele na startu, kdykoliv 
od 10:00 do uzavření startu cca 12:00. Startují na krabičku, tj. startovní čas se začíná měřit oražením 
startovací krabičky. 
 
Všechny ostatní kategorie startují dle startovací listiny 

STARTOVNÍ LISTINA Zveřejněna na webových stránkách pořadatele a v centru závodu 



CÍL Závod je ukončen oražením cílové krabičky na cílové čáře. 
 
Mapy se v cíli nevybírají.  Prosíme o dodržování fair-play. 
 
Definitivní uzavření cíle 13:30  

ČASOVÝ LIMIT 45 minut od posledního startujícího závodníka 

PŘESNOST MĚŘENÍ 
ČASU 

Na celé vteřiny 

PRŮBĚŽNÉ 
VÝSLEDKY A 
CELKOVÉ 
VYHLÁŠENÍ 

Průběžné výsledky budou online zobrazeny na monitorech v centru závodu a na webové stránce 
https://liveresultat.orientering.se (informace bude upřesněna na webových stránkách závodu a v centru 
závodu)  
 
Vyhlášení bude probíhat od 13:00.  
 
Proběhne vyhlášení Pražského a Středočeského přeboru. Vyhlašovány budou kategorie HD10 – 
HD21L (HD21K vyhlašována nebude).  
 
Zároveň budou vyhlášeni a oceněni přítomní závodníci kategorie Z1 

ŠKOLKA Bude organizována v centru závodu 

OBČERSTVENÍ Na shromaždišti voda se šťávou, v centru závodu stánek s teplým jídlem 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Emailová adresa rozhodčího: pk.prasek@seznam.cz  

JURY Složení jury budou zveřejněny na shromaždišti 
 

OCHRANA 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu a v informačním 

systému ORIS 

FOTOGRAFOVÁNÍ V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 

zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že 

nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi. 

INFORMACE http://okkamenice.cz/oz19 

Přemysl Prášek, email: pk.prasek@seznam.cz, tel: 605 305 943 

 
Partneři závodu: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://liveresultat.orientering.se/
https://liveresultat.orientering.se/
mailto:pk.prasek@seznam.cz
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http://okkamenice.cz/oz19
http://okkamenice.cz/oz19
mailto:pk.prasek@seznam.cz
mailto:pk.prasek@seznam.cz


Přílohy :  

 
1. Závodní prostor s centem závodu a vchodem na pozemek školy 

2. Prostor závodu a širší vztah parkování a veřejné dopravy 

 


