
 

 

 
 

 

 

Rozpis závodu 
 

Mistrovství Prahy a středočeské oblasti ve sprintu, závod PŽ a SŽ  
 
 
Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů 

 
Pořádající subjekt: USK Praha, oddíl orientačního běhu 

 
Zařazení do soutěží: Mistrovství Prahy a Přebor středočeské oblasti ve sprintu v kat. DH -12 až DH -21L  

Závod pražského a středočeského žebříčku v kat. DH -12 až DH -18  
Závod veteránského žebříčku v kat. DH 35-, 45-, 55-, 65-, 75-  
Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,02  
Náborový závod pro neregistrované závodníky 
  

Datum: Sobota 12. dubna 2014, sprint 
 

Centrum: ZŠ Campanus, Praha 4, Jírovcovo náměstí 1782 - venkovní sportovní areál  
Loc: 50°1'23.240"N, 14°29'28.729"E 
 

Kategorie: HDR (fáborková trať pro děti s doprovodem) 
D10L, H10L (fáborková trať děti běžící samostatně - zákaz doprovodu) 
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75 
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75 
T (4 km) - orientačně náročnější tréninková trať, ražení SI čip  
P (2,5 km) - trať pro příchozí, vhodná pro pokročilejší začátečníky 
N (2 km) - náborová trať vhodná pro začátečníky, skupiny a rodiny s dětmi. Úplným         
                   začátečníkům na místě vysvětlíme vše potřebné.   
 
V případě nízkého počtu přihlášených může pořadatel některé kategorie sloučit. Nasazování 
závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a 
D21L max. 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (DH 18-20) mohou 
startovat v podkategorii L i nad uvedený počet. 
 

Přihlášky: Do neděle 6. dubna 2014 výhradně přes přihlašovací systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz  
Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené startovné jen dle možností 
pořadatele (neplatí pro kategorie HDR, DH10L, P a T). Uzávěrka dodatečných přihlášek ve 

čtvrtek 10. dubna 2014.  
 

U prezentace je přihlášení možné jen na volná místa ve startovní listině a v omezeném 

množství do kategorií HDR, DH 10L, P a T. Změna kategorie je považována za dohlášku. Změna 

jména v rámci jedné kategorie a oddílu je za 20 Kč. Výjimkou je kategorie N, do které se 

přihlašuje pouze na místě v den závodu bez jakéhokoli omezení počtu startujících, a to 

kdykoliv až do uzavření startu. 

 
Vklady: Kategorie v termínu po termínu 

HDR, DH 10L, P 50 Kč 50 Kč 

N  90 Kč 

DH 10 až DH 14, DH 65, DH 75 50 Kč 70 Kč 

Ostatní kategorie (včetně T) 90 Kč 130 Kč 



 

 

 
Půjčovné za SI 5 čip: 20,- Kč (pro neregistrované závodníky navíc záloha 700 Kč).   
Ztráta zapůjčeného SI 5 čipu: 700,- Kč. 
 

Platby: Vklady za startovné zašlete na účet USK Praha vedený u mBank, č. účtu: 670100-

2201368476/6210, jako variabilní symbol použijte číslo oddílu podle adresáře ČSOS. 
Bez zaplacení vkladu nebude přihláška přijata. Kopie platebního dokladu může být požadována 
při prezentaci. Vklad do 500 Kč za celý oddíl je možno uhradit v hotovosti na prezentaci. 
 

Prezentace: Od 9:15 do 10:15 hod v centru závodu (pro kategorii N bude oddělená prezentace až do uzavření 
startu) 
 

Start 00: 
 
 
 
 
 
Zakázaný prostor: 
 
 
 
 
 
 
Parkování: 

11:00 hod, intervalově 
 
Závodníci kategorie HDR, DH 10L, P a T, mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes 
startovací krabičku. Závodníci kategorie N, mohou startovat kdykoliv ze zvláštního startu až do 
jeho uzavření. 
 
POZOR – prostor závodu (ohraničený ulicemi U Kunratického lesa, Pod Chodovem, Brněnská a 
Roztylská) mimo vyznačené části areálu ZŠ Campanus je zakázaným prostorem po celou dobu 
závodu a pro všechny závodníky s výjimkou závodníků kategorie N a doprovodu dětí v kategorii 
HDR po absolvování vlastního závodu. Všichni závodníci a jejich doprovod jsou povinni se 

dostavit do centra závodu nejpozději do 10:30 hod, poté bude areál uzavřen. Závodníci 
kategorie N mohou do centra dorazit později, pro vstup použijí JV bránu.   
 

1. u kolejí Volha (křižovatka ulic U Kunratického lesa a K Verneráku) 
2. u Obchodního centra Chodov (3 hod zdarma, pak Kč 30,- za hodinu) 
  

 

Vzdálenosti: centrum – parkoviště 1 200 m 
centrum – parkoviště 2  700 m 
centrum – Metro C Chodov 
prezentace, start, cíl 

800 m 
v centru 

  
Systém ražení: Kategorie N klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na mapě. Všechny ostatní kategorie 

elektronický razicí systém SPORTIdent. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. 

 
Mapa: „Čoudov“, 1:4 000, E 2m, A4, zpracovaná podle ISSOM 2007, 

autor Roman Horký, stav září 2013, revize jaro 2014  
není vodovzdorně upravena 
 

Terén: 
 
 
Obutí: 

Sídliště (zpevněné plochy, asfaltové pěšiny) s přilehlým travnatým pásem s keři; část obchodní a 
business centrum. 
 
 Zákaz použití bot s hřeby! Bude kontrolováno na startu, při porušení nebude start umožněn. 

 
Výsledky a vyhlášení 
vítězů: 

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště. 
Po ukončení závodu se bude konat vyhlášení Mistrovství Prahy ve sprintu. 
 

Dětský koutek: Po dobu závodu bude otevřen na shromaždišti dětský koutek 
 

Občerstvení: USK bufet na shromaždišti.  
 

Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu: 
Petr Bořánek, Španielova 1287/14, 163 00, Praha 6 
 

Informace: Web závodu: http://www.uskob.cz/poradani/pp14 
Kontakt: Petr Bořánek, GSM: 603 454853, e-mail: petr.boranek@uskob.cz 

  
 
 

 

 



 

 

Funkcionáři: Ředitelka: Helena Zakouřilová 
Hlavní rozhodčí: Petr Bořánek 
Stavitel: Václav Zakouřil 

  
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím 

PSOS v roce 2014. 
 

 Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí PSOS: 12. března 2014 
 
 

              Petr Bořánek                                          Helena Zakouřilová 
              hlavní rozhodčí                                       ředitelka závodu 


