
SPRINT BENÁTKY 2016 

POKYNY 

Oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS ve sprintu v kat. DH-12 až DH21L 

závodů systému Ranking s koeficientem 1,02 v kategoriích DH21 a DH-20 

4. závodu MANUFAKTURA žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH-12 až 
DH-18 

4. závodu veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS v kategoriích DH35-, DH45-, 
DH55-, DH65- a DH75- 

veřejného a náborového závodu 

 
 

Pořádající orgán:  Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt:  SK GORDIC Praha Kačerov 

Datum:   Sobota 9. 4. 2016 

Typ závodu:  Sprint 

Centrum:   Benátky nad Jizerou, sportovní areál Letní stadion. Možnost postavení oddílových 

stanů. 

GPS N 50°17.50313', E 14°49.17178' 

Parkování:  Parkoviště u Letního stadionu podle pokynů pořadatelů. Parkovné nebude 

vybíráno. 

Prezentace:  V centru závodu od 8:30 do 9:30 hodin. Oddíly s předem zaplaceným startovným 

beze změn a dohlášek mohou prezentovat i později. 

– dohlášky za zvýšené startovné (kromě kategorií DH10, HDR, P) dle možností 

pořadatele 

– změna v rámci oddílu a kategorie za 20 Kč 

– změna času bude považována za dohlášku 

– půjčovné SI čipu 30 Kč (od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 

700 Kč) 

Vzdálenosti:   Parkování – centrum závodu: 100 – 400 m 

Centrum závodu – start: 600 m, značeno modrobílými fáborky 

Cíl – centrum závodu: 100 m 

Start:    intervalový, 00 = 10:30 hod. 

Kategorie T a P startují libovolně na startovní krabičku mezi 10:30 a 12:00 (ve 

startovce mají uveden čas 0), kategorie HDR od 11:10 (tj. od času 40) 

Mapa: Benátky, 1 : 4 000, ekvidistance = 2 m, stav léto 2015 (revize březen 2016), formát 

A4, laserový tisk Žaket, autor mapy: Michal Reichl, revize Zdeněk Koč, mapový klíč 

ISSOM 2007. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

 Na mapě není nikde použita značka 421 – hustník, do kterého je zakázán 

vstup. Upozorňujeme ale, že značka 410 (nejtmavší hustník) znamená 

průběžnost pouze 1-20% !!! 

Zvláštní mapové Černý křížek: dětské prolézačky, nářadí na cvičení 

    značky: Modrý křížek: pumpa 

  Modrý kroužek: kašna 

Popisy kontrol:  Pro jednotlivé kategorie budou volně k odebrání v centru, nejsou na mapě. 

Zakázané oblasti: Na mapě jsou vyznačeny frekventované ulice fialovou šrafou. 

Startovní listina:  Bude vyvěšena v centru závodu a na webových stránkách závodu. 

http://www.manufaktura.cz/


Důležité Při závodě je zakázáno používat boty s hřeby!!! Závodní obuv 

upozornění!! bude na startu pořadateli kontrolována, závodníci nesplňující tuto podmínku 

nebudou připuštěni ke startu. Vzhledem k tomu, že se část závodu poběží ve 

strmém svahu podzámeckého parku, doporučujeme běžeckou obuv se 

špunty. 

Terén:  Historická městská zástavba s provozem omezeným na dopravní obsluhu, 

zámecký park, lesopark. Závod bude probíhat bez omezení provozu na 

místních komunikacích. Závodníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního 

provozu. 

Tratě:  Předpokládané časy vítězů dle pravidel a soutěžního řádu PKS ČSOS 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 prosím 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 v 

mapě 

- Vzhledem k tomu, že SI sada bude použita stejný den na nočním přeboru Prahy, 

tak „SI krabičky“ budou z kontrol odebírány poměrně brzy po odstartování 

posledního závodníka, ale stojany s kleštěmi a lampionem zůstanou na místě déle. 

Bloudící opozdilci tak budou razit klasicky do políček na mapě.  

Občerstvení:   V cíli závodu voda a šťáva, v centru reklamni iontový nápoj od Nutrilite 

V centru závodu restaurace (teplé i studené nápoje, dobroty z udírny, …), další 

restaurace v Benátkách 

WC:    Toi-toi a WC v centru závodu, v prostoru startu WC není! 

Dětský koutek:  Po dobu závodu v centru. 

Mytí:    V centru – umývadla. 

První pomoc:   V centru závodu. 

Prostor závodu a  Veškerý prostor vymezený ulicemi Letní stadion, Miroslava Soumara a  

zakázané prostory:  Podolecká je prostorem závodu a mimo vlastní závod do něj platí zákaz vstupu, 

jedinou výjimkou je cesta na start.  

Vydávání map:  V rámci fair play budou mapy v cíli odebírány. Budou vydány až po startu 

posledního závodníka, cca ve 12:45 

Časový limit:   40 min pro všechny kategorie 

Uzavření cíle:   14:00 hod 

Protesty:   V cíli nebo u vyčítání čipů hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. 

Jury:   Složení jury bude zveřejněno v centru. 

Výsledky:  Průběžné výsledky budou vyvěšeny v centru, konečné výsledky pak budou 

uvedeny na webové stránce závodu. 

Vyhlášení výsledků:  Vyhlášení přeboru pro kategorie HD10-HD21L proběhne na 

shromaždišti ve cca v 13:45 pro obě oblasti. 

Funkcionáři: 

Ředitel závodu  Michal Reichl, R3 

Hlavní rozhodčí  Zdeněk Koč, R2 

Stavitel tratí   Lumír Koč 

Ostatní:  Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Prosíme závodníky o ohleduplnost k ostatním návštěvníkům města. 

 



 

 


