
 
 

POKYNY 
 Akademického mistrovství ČR ve sprintu a na krátké trati 

 závodu celostátního Rankingu 
 

  

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN Česká asociace univerzitního sportu 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT VSK ČVUT Fakulta stavební Praha 

DATUM úterý  20. 6. a středa 21. 6. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ Praha - Suchdol 

RAŽENÍ Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. 
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". 
Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou 
oddílu a odevzdá rozhodčímu. 

PRVNÍ POMOC V centru závodu. 

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY Budou vyvěšovány v centru závodu (v papírové formě). 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze 
zaslat po ukončení závodu na adresu Milan Borovička, Bělohorská 64, 169 00 Praha 6. 

 

Úterý 20. 6. 2017 – sprint 

CENTRUM ZÁVODU Sportcentrum ČZÚ, Praha 6 - Suchdol, 50.1301 N, 14.3804 E 

DOPRAVA BUS MHD do zastávky Kamýcká 

PARKOVÁNÍ Na parkovišti Sportcentra ČZÚ případně na hlavním parkovišti ČZÚ. Ostatní parkoviště 
v areálu ČZÚ se nachází v závodním prostoru! 

PREZENTACE 13:30 – 15:00  v centru závodu 

START 00 = 14:30 

VZDÁLENOSTI MHD-centrum: 250 m, neznačeno 
parkoviště-centrum: 50-200 m, neznačeno 
centrum-start: 1000 m, značeno modro-bílými fáborky 
cíl-centrum: 0 m 

ŠATNY Závodníci se mohou převléknout a odložit věci ve venkovním prostoru centra závodu. 
K dispozici bude stan. Zároveň je možné využít kryté šatny v budově Sportcentra ČZÚ. 

WC V centru závodu v budově Sportcentra ČZÚ. 

MAPA 1 : 5 000, E 2 m, mapový klíč ISSOM2007, mapovali Milan Borovička 2017 a Tomáš Dlabaja 
2012. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

TERÉN V jižní části pestrý terén městské vsi, stará i nová zástavba, městské parky, znatelné 
převýšení. V severní části hnojný kampus, rovinatý s členitou zástavbou a četnými detaily.  

POPISY KONTROL Budou připraveny k odběru v centru závodu a jsou rovněž umístěny na závodní mapě. 

PARAMETRY TRATÍ H21: 2800 m / 88 m / 20 k. 
D21: 2000 m / 80 m / 15 k. 

ZÁVODNÍ PROSTOR Prostor areálu ČZÚ s výjimkou cesty od MHD a z hlavního parkoviště. Navazující prostor MČ 
Praha-Lysolaje. V závodním prostoru se nachází frekventovaná komunikace, kterou je 
povolenou překonat pouze po přechodu pro chodce. Ten je vyznačen v mapě jako povinný 
průchod, nachází se v bezprostřední blízkosti kontroly. Vozovka je v mapě vyznačena jako 
zakázaný prostor. 

OBČERSTVENÍ Šťáva v cíli. 



 
 

OMEZENÍ OBUTÍ Zákaz použití bot s hřeby! 

CÍL Cíl i vyčítání čipů jsou umístěny v centru závodu. Poslední kontrola není přístupná. Mapy 
nebudou vybírány, závodníci ctí pravidla fair play. 

ČASOVÝ LIMIT 45 minut pro všechny kategorie. Uzávěrka cíle v 16:45. 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ V centru závodu předběžně v 16:15. Budou vyhlášeny výsledky AMČR, první tři závodníci 
obdrží medaili, diplom a věcnou cenu. Výsledky veřejného závodu nebudou vyhlášeny. 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU 

Ředitel závodu: Pavel Kurfürst 

Hlavní rozhodčí: Milan Borovička, R2 

Stavitel tratí: 
 

Tomáš Fibír 
 

 

 

Středa 21. 6. 2017 – krátká trať 

CENTRUM ZÁVODU Areál ubytovny Palpost, Praha 6 – Suchdol, 50.1429 N, 14.3759 E 

DOPRAVA BUS MHD do zastávky Suchdol 

PARKOVÁNÍ Uvnitř areálu ubytovny, po naplnění kapacity na veřejných komunikacích v blízkosti areálu. 

PREZENTACE 9:30 – 11:00  v centru závodu 

START 00 = 10:30 

VZDÁLENOSTI MHD-centrum: 500 m, neznačeno 
parkoviště-centrum: 0-100 m, neznačeno 
centrum-start: do 1300 m, značeno modro-bílými fáborky 
cíl-centrum: 600 m, značeno červenými fáborky 

ŠATNY Závodníci se mohou převléknout a odložit věci ve venkovním prostoru centra závodu. 
K dispozici bude stan. 

WC V centru závodu v budově restaurace. 

MAPA 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM2000, stav jaro 2017, autor Milan Borovička. Rozměr A4, 
laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.  

TERÉN Středně kopcovitý, členitý, místy zarostlý. Ve svazích četné skalní srázky, vyšší hustota cest. 

POPISY KONTROL Budou připraveny k odběru v centru závodu. 

PARAMETRY TRATÍ H21: 5700 m / 330 m / 23 k. 
D21: 4600 m / 195 m / 17 k. 

ZÁVODNÍ PROSTOR Veškerý lesní prostor navazující na MČ Praha-Suchdol. 

OBČERSTVENÍ Balená voda v cíli. 

CÍL Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítání čipů v centru závodu. Poslední kontrola není 
přístupná. Mapy nebudou vybírány, závodníci ctí pravidla fair play. 

ČASOVÝ LIMIT 90 minut pro všechny kategorie. Uzávěrka cíle v 14:00. 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ V centru závodu předběžně v 13:00. Budou vyhlášeny výsledky AMČR, první tři závodníci 
obdrží medaili, diplom a věcnou cenu. Výsledky veřejného závodu nebudou vyhlášeny. 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU 

Ředitel závodu: Pavel Kurfürst 

Hlavní rozhodčí: Milan Borovička, R2 

Stavitel tratí: Pavel Kurfürst, R1 
 

 

 


