
 

Pokyny pro závodníky 
 

3. a 4. závod Manufaktura Pražského žebříčku a Středočeského žebříčku (podzim) 

a veřejného závodu pro příchozí 
 

 
 
 
Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů 

 
Pořádající subjekt: USK Praha, oddíl orientačního běhu 

 
Datum: Sobota 3.října 2015, krátká trať 

Neděle 4.října 2015, klasická trať 
 

Zařazení do soutěží: Závod Manufaktura pražského žebříčku a středočeského žebříčku v kat. DH -12 až DH -18 
Závod veteránského žebříčku v kat. DH 35L-, 45L-, 55-, 65-, 75-  
Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,00 
Závod Manufaktura ligy 
Veřejný závod pro příchozí 
 

Centrum: Řevnice - areál Lesního divadla 
Loc: 49°54'28.800"N, 14°14'1.320"E 
 

Parkování: Na místních komunikacích, viz plánek na internetových stránkách závodu. Je zakázáno 
parkovat na jiných místech, než je uvedeno na plánku parkování! Děkujeme za dodržování 
kázně! Parkovné nebude vybíráno. 
   

Prezentace: 
 

Od 9:15 do 10:15 hod po oba dny v centru závodu. Pro příchozí kategorie oddělená prezentace 
až do uzavření startu. 
  

Dohlášky na místě 
 

Jen omezeně dle možností pořadatele a nejlépe s vlastním SI čipem. Upozorňujeme na velký 
počet startujících a z toho vyplývající množství zájemců o prezentaci! Pro příchozí závodníky 
jsme připravili speciální tratě P1, P2 a P3 bez omezení, viz níže. 
 

Tratě pro příchozí Na našich www stránkách najdete všechny potřebné informace k těmto tratím, které rovněž 
dostanete na prezentaci. 
 

Start 00: Po oba dny v 11:00 hod, intervalově 

• Soutěžní kategorie + DH 10L dle startovní listiny. 

• Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv 
v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele (min. 1 min 
startovní interval v kategorii). 

• Příchozí kategorie mohou startovat kdykoliv bez omezení ze zvláštního startu až do 
jeho uzavření. 

 
Sobota – jsou 2 starty označené v popisech S1 a S2 

• Start 1 mají následující kategorie 

•    HD 14 – HD 35, H45, H55, D45L, T4, T4 Ultimate, T5, T6, T6 Ultimate 

•    Cesta je značena modrobílými fáborky 

• Start 2 mají ostatní kategorie včetně příchozích, který je v jeho blízkosti 

•    Cesta je značena oranžovobílými fáborky 
 
Neděle – je již jeden společný start pro všechny kategorie, značeno modrobílými fáborky 



 
Vzdálenosti: centrum - prezentace 0 m 

centrum - parkoviště 300 - 800 m 
centrum - start sobota S1 
centrum - start sobota S2 
centrum - start neděle 

2900 m, převýšení 220 m 
1400 m, převýšení 130 m 
1300 m, převýšení 120 m 

centrum - cíl 0 m 
  

Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie. 
Zkontrolujte si číslo čipu. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním 
koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše 
elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu 
s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a 
oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci. 
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip. 

 
Příchozí kategorie klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na mapě. 
 

Mapy: Po oba dny je použita pro všechny kategorie mapa Kamenná, 1:10 000, E 5m, A4, zpracovaná 
podle ISOM.  
Autoři: Milan Bílý, Roman Horký, Milan Borovička, stav březen 2010 
V létě 2015 byla nově zmapovaná část lesa v okolí Lesního divadla (autor: Milan Borovička) a 
byla provedena částečná revize zbylé části závodního prostoru, tj. paseky, oplocenky, 
vrstevnice dle DMR5G (sobota). Autoři: Petr Bořánek a Daniel Trojčák.  
Mapy jsou tištěné na laserové tiskárně a nejsou vodovzdorně upraveny. 
 

Zvláštní mapové 
symboly: 

Zelené kolečko - význačný strom 
Zelený křížek - vývrat 
Hnědý křížek - plošinka 
Černý křížek - jiný objekt  
 

Terén: Střední síť komunikací, množství porostových a terénních detailů, místy kamenná pole a lomíky 
s množstvím detailů, střední průchodnost, 350 – 550 m n. m. 
 

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodů 
 

Tratě: Parametry tratí jsou k dispozici na webových stránkách závodu. 
Předpokládané časy vítězů jsou dle SŘ PSOS (mimo kategorií H16, H18, H21L, D16, D18, D21L 
v sobotním závodě na krátké trati). 
 

Občerstvení: Po doběhu v cíli šťáva. U delších traťí bude občerstvení na trati (čistá voda), označeno 
v popisech. 
V centru bude k dispozici USK bufet s klasickým sortimentem - kafe, čaj, cukrovinky, pivo, 
limonáda, klobásy … 
 

Fáborkovaná trať: Kategorie D10L, H10L a TF, bude značena červenobílými plastovými fáborky od startovní až po 
cílovou čáru, zkracování mezi kontrolami je povoleno. Doprovod je povolen pouze v kategorii 

TF (pouze stínování) !!! 
Za chybějící kontrolu je závodník penalizován 5 min. 
 

Časový limit: Sobota – 70 min, uzavření cíle v 15:00 hod 
Neděle - 180 min, uzavření cíle v 16:30 hod 
 

Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. 
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce závodu. 
 

Odevzdávání map: Mapy v cíli se vybírají pouze při poruše razícího zařízení, spoléháme na fair-play. 
 

Vyhlášení vítězů: V kategoriích DH10L, DH10, DH12-DH21L budou vyhlášeni a cenami odměněni první tři 
závodníci, pro děti z kategorií TF a P1 přítomné na vyhlášení bude odměna formou 



"lampionového" diplomu. V cíli všichni malí účastníci (do cca 120 cm) obdrží sladkou odměnu. 
V neděli se bude po vyhlášení konat i tombola sponzora seriálu Pražského žebříčku, firmy 
Manufaktura. 
 

První pomoc: V centru v dětském koutku. 
 

Šatny: V areálu Lesního divadla, nebo ve vlastních autech. 
 

Mytí: Až doma. 
 

WC: Pouze v areálu Lesního divadla. Cestou na start nebude k dispozici WC. 
 

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

Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu: 
Petr Uher, Mánesova 80, 120 00, Praha 2 
 

Jury: Bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace. 
 

Informace: Web závodu: http://www.uskob.cz/poradani/pz15 
Kontakt: Petr Bořánek, GSM: 603 454853, e-mail: petr.boranek@uskob.cz 

  

Funkcionáři: Ředitel: Zdeněk Polák 
Hlavní rozhodčí: Petr Uher 
Stavitel: Petr Bořánek, Václav Zakouřil 

  
Upozornění: Při závodě platí zákaz vstupu do oplocenek a mladých nezajištěných kultur! 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. 
 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím 
PSOS v roce 2015. 

 

Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé z USK Praha 

 
 

   Petr Uher                                             Zdeněk Polák 
              hlavní rozhodčí                                       ředitel závodu 


