
 

Pokyny pro závodníky 
 

3. 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 24. září 2016, krátká trať 

 
 

Zařazení do soutěží: Závod Manufaktura pražského žebříčku 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 1,00  
Závod Manufaktura ligy 
Veřejný závod pro příchozí 
 

Centrum: Praha 5 - Malá Chuchle, louka v areálu loděnice USK, Strakonická 48 
Loc: N 50°1.44415', E 14°23.71428' 
 

Parkování: Doporučujeme v maximální míře využít MHD a kola - centrum závodu je u zastávky Malá 
Chuchle (na znamení) a u cyklostezky. 
 V Malé Chuchli omezené možnosti parkování v ulici Podjezd a Zbraslavská, šetřete zde místem 
při parkování, dodržujte dopravní předpisy, zejména průjezdnost komunikací a zákaz vjezdu do 
ulice v Lázních! Na břeh Vltavy a do loděnice zákaz vjezdu autům závodníků!  
Upozorňujeme i na možnost parkovat v Braníce v ul. Vltavanů a přijít po Branickém mostu 
(most Inteligence). Parkování nebude organizováno ani zpoplatněno. 
   

Prezentace: 
 

Od 8:30 do 10:00 hod v centru závodu.  
Upozorňujeme neregistrované závodníky, kteří nebudou mít zaplaceno předem, že se 
nenaleznou se ve startovní listině! Viz rozpis a stránka závodu v ORISu (doporučujeme zaslat 
do středečního večera kopii platebního příkazu na mail jitka_gr@centrum.cz) 
  

Dohlášky na místě 
 

Jen omezeně dle možností pořadatele a rozpisu, tzn. jen do kategorií T1, T3, T5, T5(U), TF + 
DH10L (do vyčerpání čipů a připravených map). Pouze do 10 hodin. 
  
Do 12 hodin lze přihlásit na nesoutěžní tratě P1, P2 a P4 bez omezení, oddělená prezentace od 
závodních a tréninkových kategorií. 
 

Tratě pro příchozí Na našich www stránkách najdete všechny potřebné informace k těmto tratím, které rovněž 
dostanete na prezentaci. (Pokyny P1, P2, P4) 
 

Start 00: 00 = 10:30, 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.  

• Příchozí kategorie mohou startovat kdykoliv bez omezení ze zvláštního startu (vedle 
startu soutěžních a tréninkových tratí, bude označen) až do jeho uzavření. 

 
Vzdálenosti: centrum - prezentace 0 m 



centrum - parkoviště 300 - ? m 
centrum - zastávka MHD 
centrum – cyklostezka A1 
centrum - start  

200 m 
0m 
1200m, převýšení 100 m 

centrum - cíl 900 m 
 
Cesta na start bude vyznačena modrobílými fáborky. 
Cesta z cíle bude vyznačena červenobílými fáborky. Na start se jde kolem cíle. 
Plánek přístupů do centra závodu, na start a do cíle je přílohou pokynů. 
Pro závodníky z Barrandova a Slivence s uhrazeným startovným bude tolerován příchod na 
start po cyklostezce od Barrandova, resp. po okraji lesa od Slivence.  
  

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 SI označí závodníci průchod kontrolou do mapy kleštičkami 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 - i v případě, že závod nedokončil. 

 
Příchozí kategorie razí jehličkovými kleštičkami do startovního průkazu na mapě. Mapu si 
ponechávají, čas si měří pouze samoobslužně a mohou si jej v cíli zaznamenat na mapu + 
zaznamenat v cíli na místě k tomu určeném (u ostatních vyvěšených výsledků). 
 

Mapy: Mapa Klobouk 2015, autor Petr Uher. Stav jaro 2015. Ofsetový tisk + dotisk tratí na laserové 
tiskárně. Kategorie P1, P2, P4, T5U tisk na laserové tiskárně. 
Na startu bude vyvěšena mapa, kde budou vyznačeny změny (minimální). 
 

Zvláštní mapové 
symboly: 

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

Terén: Městský lesopark a příměstská džungle. Hustá a střední síť komunikací, plošší náhorní část i 
prudké svahy, dobrá, střední i velmi špatná průchodnost porostů, 200 – 350 m n. m. Zejména 
delším kategoriím doporučujeme důkladné krytí dolních končetin.  
 

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr v centru závodů, ke stažení budou i v ORISU 
 

Tratě: Předpokládané časy vítězů jsou dle SŘ PKS ČSOS. Délky tratí viz web závodu. 
 

Občerstvení: Po doběhu v centru závodu šťáva,  
prameny u cíle jsou vhodné k externímu osvěžení - pití na vlastní riziko (bakteriologické 
zkoušky se neprovádí, žádná testovaná pražská studánka nesplňuje přísné požadavky na pitnou 
vodu).  
 
V centru bude k dispozici USK bufet s klasickým sortimentem - kafe, čaj, domácí koláče, pivo, 
limonáda, atd... 
Dále přímo u startu je v provozu občerstvovna U Standy. 
 

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) !!! (Pro rodinné týmy využijte nejkratší nefáborkovanou trať P1, téměř 
celá je sjízdná sportovním kočárkem) 
Za chybějící kontrolu na fáborkované trati bude závodník penalizován 5 minutami. 

 

Časový limit: 90 min, uzavření cíle cca ve 14:30hod, stejně tak stahování kontrol.  
 

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 SI a ražení kleštičkami do mapy, spoléháme na fair-play. 

 
Vyhlášení vítězů: Co nejdříve to bude možné – rozhodný čas pro vyčtení čipů pro aspiranty na vyhlášení je 13:30 

hod !! Týká se prvních tří závodníků v kategorií DH 10L, DH 10, oblastního žebříčku DH12-DH18 
(diplom, drobné ceny) a všech přítomných dětských účastníků na trati TF+DH10L, P1 (diplom). 
Všichni účastníci do výšky 120 cm budou odměněni již v cíli drobnou sladkou odměnou. 
 

První pomoc: V cíli + v centru v dětském koutku. 
 

Šatny: V oddílových stanech na větší ze dvou travnatých ploch. 
 

Mytí: Až doma. Zákaz vstupu na molo kanoistů u loděnice. 
 

WC: Pouze v areálu loděnice kabiny TOI TOI. Cestou na start nebude k dispozici WC. 
 

Dětský koutek: Po dobu závodu bude otevřen na shromaždišti dětský koutek. Děti mu svěřujte na dobu 
nezbytně nutnou. 
 

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/pz16/ 
Kontakt: Jarmila Němečková, GSM: 737489706,  

e-mail: nemeckova@email.cz 
e-mail zpracovatele přihlášek: jitka_gr@centrum.cz 

  

Funkcionáři: Ředitel: Jarmila Němečková 
Hlavní rozhodčí: Petr Uher 
Stavitel: Jan Aschermann 

  
Upozornění: Strakonickou ulici a železniční koridor překonávejte pouze podchody, po fáborky značené 

trase! 

 

V centru závodu varujte děti před vstupem do skladu lodí, má automatické zámky, které 

zavírají dveře bez varování!  Dále respektujte zákaz vstupu na molo u loděnice. 

 

Pořadatel neručí za odložená kola, přivezte si zámky.  

 

Při pohybu po cyklostezce se chovejte obezřetně, hlavně při východu z areálu loděnice. 

 

Připomínáme odstavec 20.9 Pravidel OB o zákazu psů na tratích OB. Zákaz vstupu do 

oplocenek a mladých nezajištěných kultur! 

 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze po předchozí domluvě a se 

souhlasem ředitele závodu. 

 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu PKS ČSOS  a Prováděcích pokynů k 

soutěžím PKS ČSOS v roce 2016. 
 

Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé z USK Praha 

 
 
Petr Uher                                             Jarmila Němečková 

          hlavní rozhodčí                                             ředitel závodu 


