
Veřejný závod ve SPRINTU 

 

3. září 2014, Praha 3 – Žižkov (Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita) 

VŠTJ Ekonom Praha 

 

Pokyny 

 
Datum: Středa 3.9.2014 

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekt: VŠTJ Ekonom Praha 
Typ závodu: Sprint 
Klasifikace závodu: Rankingový závod (HD21, koeficient 1,00) 

Veřejný závod 
Shromaždiště: Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita, Na Balkáně 100, Praha 3  

GPS 50°5'40.465"N, 14°28'54.449"E (vchod ze severní strany areálu) 
Parkování:  V okolí jsou omezené možnosti parkování (hranice modré parkovací zóny, 

v blízkosti lze najít také ulice s parkovacími automaty) 

S ohledem na omezené možnosti parkování a kvalitní dostupnost od 

zastávek MHD doporučujeme využít veřejnou dopravu 

zastávka Strážní (tram 1, 9) 

Prezentace: V místě shromaždiště – 15:00-16:00 
Dohlášky za zvýšené startovné (kromě kategorií HD10L, HDR, P) dle 
možností pořadatele 
Půjčovné SI čipu 20 Kč (od neregistrovaných závodníků bude vybírána 
záloha 700 Kč) 

Vzdálenosti:  Zastávka MHD (Strážní) – shromaždiště: 400 m 
Shromaždiště – start: 1000 m, značeno modrobílými fáborky 
Cíl – shromaždiště: 50 m 

Start:  Intervalový, 00 = 16:30 hod 
Kategorie HDR, P a T startují na krabičku, mohou tedy odstartovat 
libovolně kdykoli po příchodu na start mezi 16:30 a 17:45 

Mapa: Pražačka na Balkáně, měřítko 1 : 5 000, E=2 m, stav září 2014, hlavní 
kartograf Radim Ondráček, použitý mapový klíč ISSOM 2007, mapa 
nebude vodovzdorně upravena, rozměr A4, digitální tisk Žaket 

Popisy kontrol: Pro jednotlivé kategorie budou volně k odebrání v centru 
Startovní listina: Vyvěšena v centru závodu a na webových stránkách závodu 
Důležité 
upozornění!!  

Při závodě je zakázáno používat boty s hřeby i kopačky se špunty !!! 

Závodní obutí bude na startu pořadateli kontrolováno, závodníci 

nesplňující tuto podmínku nebudou připuštěni ke startu 

Terén: Městský park, kopcovitý, zástavba 
Závod bude probíhat bez omezení provozu na místních komunikacích 

Tratě: Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu Pražského svazu 
orientačních sportů - pro závod ve sprintu 



Systém ražení: Při závodě bude použit systém ražení Sport-Ident (SI) 
Závodníci jsou povinni ve startovním koridoru vynulovat a zkontrolovat 
svůj čip SI – nevynulování bude potrestáno diskvalifikací 
Nezapomeňte si po doběhu v prostoru prezentace nechat vyčíst svůj čip; 
učiňte tak co nejdříve, abychom mohli vyvěšovat aktuální výsledky; vyčíst 
čip mají povinnost i závodníci, kteří závod nedokončili a případně neprošli 
cílem 
V případě poruchy SI jednotky použijte mechanického ražení do políček R 
na mapě  

Občerstvení: V centru závodu – voda a šťáva 
WC: Na shromaždišti 

V prostoru startu WC není! (start je na okraji městské zástavby, WC tudíž 
využijte výhradně v prostoru centra !!!) 

Prostor závodu a 
zakázané prostory: 

Veškerý prostor vymezený ulicemi Koněvova, Hraniční, Pod Krejcárkem a 
Pražačka 
V blízkosti startu mimo závodní prostor i v závodním prostoru samotném  
se nachází několik obydlí bezdomovců. Prosíme nerušte je.  

Odevzdávání map: Mapy vybírány nebudou, dodržujte fair-play 
Časový limit:  30 min pro všechny kategorie 
Uzavření cíle:  18:30 hod 
Protesty: 
Jury: 

Podávají se v cíli hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč 
Složení jury bude zveřejněno v centru 

Výsledky:  
 
Školka: 

Průběžné výsledky budou vyvěšeny v centru 
Konečné výsledky pak budou uvedeny na webové stránce závodu 
Bude ☺ - svoje ratolesti tam nechávejte jen na dobu nezbytně nutnou  

Vyhlášení výsledků: 
 
 
Ostatní:  

Pořadatelé provedou vyhlášení hlavních kategorií HD21 a dětských HDR, 
HD10, HD10L, HD12 a HD14. 
Předběžný čas vyhlášení: 18:30 hod 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí 

Funkcionáři: 
 
 
 

Ředitel závodu – Miroslav Kalina 
Hlavní rozhodčí – Radim Ondráček 
Stavitel tratí – Libuše Fantová 
 

 


