
 

 

 

Pokyny 
2. závodu Žaket pražského poháru žactva 

Dny s mapou v pražských lesoparcích 
18.5.2016 

 

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: Sportovní klub Praga, z. s. 

Mapa: Milíčák, 1:7 500, ekvidistance 2 m, stav: 2016 

Centrum: ZŠ K Milíčovu (adresa K Milíčovu 674/2, Praha 11, GPS: 50.0282, 14.5365) – nejvýchodnější 

vstup do školy u prostoru tělocvičen 

PLATÍ PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO VYŠŠÍCH PATER ŠKOLY, ZDRŽUJTE SE POUZE 

V PŘÍZEMÍ A V PROSTORU PŘED VSTUPEM DO ŠKOLY, NEVSTUPUJTE DO 

TĚLOCVIČNY. 

Věci lze zanechat po dobu závodu uvnitř v šatnách, za cennosti neručíme. 

Doprava: Metro C, bus Háje – ve stanici metra jsou dva výstupy, bude značeno od výstupu na 

východní straně = výstup z metra na straně 1. vagónu ve směru příjezdu 

autem: pouze omezená možnost parkování v okolním sídlišti 

Systém ražení: Elektronický - při závodě bude použit systém ražení SPORTident (SI). (Čipy je možno 

zapůjčit při prezentaci za 20,- Kč) 

Všichni závodníci jsou povinni uvést číslo SI čipu při přihlášení, případně sdělit na 

prezentaci. Každý závodník je povinen si svůj SI čip ve startovním koridoru vynulovat (clear) 

a zkontrolovat (check). KAŽDÝ závodník musí před vyběhnutím na trať orazit startovní 

krabičku (START), čas je každému počítán od oražení startovací krabičky. Průchod všemi 

kontrolami bude zaznamenán taktéž oražením SI čipem. Po oražení cílové kontroly si 

všichni závodníci povinně vyčtou svůj čip v centru závodu. V případě půjčení čipu ho 

ihned po vyčtení vrátí. 

Oražení krabičky je signalizováno bliknutím světýlka na krabičce a pípnutím, v případě 

poruchy krabičky (nepípá) je závodník povinen orazit kontrolu kleštěmi do okraje mapy a toto 

nahlásit v cíli pořadateli. 

Přihlášky: Předem přes ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3611 (ve výjimečných případech 

na e-mail: prihlaskyppz@gmail.com – přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď) za 

základní startovné do pondělí 16.5.2016 23:59 hodin.  

Do úterý 17.5.2016 23:59 za zvýšené startovné, v omezeném počtu na místě – pouze do 

počtu vytištěných map a počtu volných SI čipů, chcete-li mít jistotu, že budete startovat, 

přihlaste se předem. 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3611
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Pokud jste přihlášeni a během dne zjistíte, že závod nestihnete, dejte nám prosím vědět 

e-mailem na prihlaskyppz@gmail.com  klidně i v době závodu. 

Prezentace: 15:30 – 17:30 v centru závodu 

Start: 16:00 – 18:00 

vzdálenost: 600 m od centra, bude značeno modrobílými fáborky 

startovní časy budou přiděleny na startu 

Cíl: Do 19:00 (přijďte dostatečně včas, abyste stihli uzávěrku cíle) 

vzdálenost: 400 m od centra 

Vklady: 

                                                      Do 16.5.2016               Později 

D/H -10, -10L, -12, -14, HDR              40,- Kč                    60,- Kč 

P2, T3, T5, T5 U                                 50,- Kč                    80,- Kč 

Půjčení SI                                            20,- Kč                   20,- Kč 

Za půjčení SI bude od závodníků neregistrovaných v ČSOS vybírána vratná záloha 500,- Kč. 

Vklady je možné uhradit za celý oddíl najednou na účet SK Praga u Fio Banka, a.s. číslo 

účtu: 2500695784/2010. Variabilní symbol uveďte ve tvaru 72XXXX, kde XXXX je číslo klubu 

v adresáři ČSOS. 

Kategorie: Soutěžní kategorie D/H -10, -12, -14  

Lehká trať P2 pro příchozí - jednotlivce či skupinky 

 Fáborkové tratě D/H 10L (děti do 10 let bez doprovodu rodičů) 

HDR (děti s rodiči bez fáborků) 

Pro zkušené T5-Ultimate (bez cest) – Upozornění: porosty jsou mírně rozrostlé a cesty jsou 

hlavními orientačními body mapy, proto je tato trať určena jen pro zkušené závodníky 

(ideální na trénink azimutů) 

Těžší tréninkové tratě pro veřejnost T3, T5. POZOR! Trať T5 obsahuje motýlek, dodržujte 

správné pořadí kontrol!  

Parametry tratí:  

  vzdálenost (km) 
počet 

kontrol 

HDR  1,8 7 

D10L  2,6/(1,8 po zkrácení) 5 

D10 1,9 9 

D12 2,3 10 

D14 3,2 13 

H10L  2,6/1,8 (po zkrácení) 5 

H10 2,1 9 

H12 2,5 10 

H14 3,4 16 

P2 1,8 8 

T3 3 11 

T5 5 22 

T5U 4,7 20 
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Popisy kontrol: V centru závodu 

Terén: Městský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací. Na okraji lesa v blízkosti 

centra závodu jsou menší kopečky – haldy s prudšími svahy a hustými hustníky V 

rovinatějších pasážích místy náletový podrost, průchodné hustníky a velké množství ostružin 

– doporučujeme prorážečky. Naopak důrazně nedoporučujeme vstupovat do hustníků 

označených nejtmavší zelenou barvou! 

Pravidla: Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu. 

WC: K dispozici v přízemí školy u prezentace a jedna TOIka před školou. 

Pití: Voda v cíli 

Výsledky: Průběžné: v centru závodu.  

Konečné: na stránce závodu a v systému ORIS 

Funkcionáři 
závodu: 

Stavitel tratí: Michal Werner 

Hlavní rozhodčí: Martina Matějů – R2 

Ředitel závodu: Dominika Ježková 

 

Kontakt: prihlaskyppz@gmail.com  

Poděkování: 
Zvláštní poděkování patří paní učitelce Nataše Chvátalové a ZŠ K Milíčovu za velmi vstřícný 

přístup. 

 
 
 
10. května 2016 
Dominika Ježková 
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