
4. den s mapou v pražských lesoparcích – Žaket pražského poháru 
žactva a veřejný závod 

 
Datum konání: 4. 6. 2014 (středa) 

 
Pořádající subjekt: KOB Tretra Praha (TAP) 

 
Shromaždiště:  
Dětské hřiště na okraji mapy (50.1409N 14.4745E) 
 
Prezentace:  
15:45 – 18:00 hod. v centru závodu 
 
Parkování: 
 
Pořadatel nezajištuje. Parkujte podle pravidel silničního provozu v okolí ulice Květnová 
(nikoliv na druhé straně lesa). 
 
Trať:  
Krátká, trať D10L a H10L mají trať značenou smějícími a mračícími smajlíky na postupu. 
Vypsané soutěžní kategorie H10, D10, H12, D12, H14, D14 
Vypsané nesoutěžní kategorie H10L, D10L, HDR, T3, T5 
 
Vzdálenosti: 
 
bus - shromaždiště … 250 m, žluté fáborky 

shromaždiště – start … 200 m, modrobílé 

fáborky shromaždiště – cíl … 0 m 
 
Start:  
00 = 16:00 hod., na startu bude přidělen startovní čas, startuje se do 18:15 

 

Mapa: 
Ládví, revize květen 2014 Jakub Ransdorf a Jakub Vlášek, mapoval 2007 Jiří Mrázek, rozměr 
mapy A4, mapa nebude vodovzdorně upravena, 
 

 zvláštní mapové symboly: 
zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt 

 
Terén:  
Klasický pražský lesopark, snadno průběžný, ve středu mapy s velkým množstvím terénních 
detailů. 
 
Zakázané prostory: 
Červeně šrafované paseky – nové porosty, dále silnice přeškrtnutá červenými čarami, v 
terénu neznačeno (může být hlídáno rozhodčím v terénu) 
 
Popisy kontrol:  
K odebrání formou samoobsluhy v centru. Můžete si sebou vzít popisovníky. 
 
Povinné úseky:  
Od kontroly č. 100 do cíle – červené fáborky 



Systém ražení:  
Do papírových průkazek jednotného formátu Žaketu pražského poháru žactva. 

 
Parametry tratí:  
Zveřejněny na webu závodu. 

Předpokládané časy vítězů:  
D10 - 20 min.  
H10 - 20 min.  
D12 - 25 min.  
H12 - 25 min.  
D14 - 30 min.  
H14 - 30 min. 
 
Časový limit:  
75 min, uzavření cíle 19:30 hod 
 
Cíl:  
V cíli závodník ukončí závod proběhnutím přes cílovou čárou a odevzdáním průkazky pořadateli. 
 
Výsledky:  
Předběžné vyvěšovány v cíli na šnůrách, konečné na internetu 
 
První pomoc:  
Lékárnička na shromaždišti. 
 
Protesty: 
 
Přijímá hlavní rozhodčí přímo na shromaždišti. Stížnosti na zpracování výsledků zasílejte na 
jakub1237@centrum.cz. 
 
Hlavní funkcionáři: 
 
Ředitel závodu: Jakub Ransdorf 

Hlavní rozhodčí: Michal Hodek – R3 

Stavitel tratí: Jakub Vlášek 
 
Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Pražské oblasti 
 
Informace, kontakt:  
www.tretra.org nebo na e-mailu jakub1237@centrum.cz 
 
Upozornění: 
 
Příchod Ďáblickým hájem na shromaždiště je přísně zakázán. Hrozí diskvalifikace bez nároku na 
vrácení startovného. 
 
 
 
 
 
 



Příloha k pokynům: 
Smajlíky jsou severským způsobem linií. Používají se proto, aby děti neběhaly po fáborkách, ale 
musely zapojit ve svém závodě i trochu toho mapování. Návod, jak se na smajlících neztratit, 
bude na shromaždišti. Pro ukázku dětem bude vysmajlíkováná cesta od zastávky autobusu 
Květnová (start) ke shromaždišti (cíl). Ke shromaždišti budou vést samozřejmě i žluté fáborky. 
 
1) Stavečka smajlíků ke shromaždišti 

  
 
2) Mapa pro děti 

 


