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4. ZÁVOD PRAŽSKÉHO POHÁRU ŽACTVA 

 

Pořadatel TJ Hostivice, oddíl orientačního běhu 
 
Datum  1. června 2016 
 
Shromaždiště   Fotbalový stadion TJ Hostivice, Čížkova ulice, GPS: 50.0798550N             
     14.2485892E. 
      Zákaz vstupu na fotbalové hřiště 
                           Využijte prostor na tribuně a travnatou plochu          
      vedle hřiště. 
 
Typ závodu Dlouhý sprint 
 
Přihlášky Dodatečné přihlášky na místě za zvýšené startovné a dle počtu map. 

Zvýšené startovné se nevztahuje na HDR, D10L, H10L. 
 

Kategorie D10, D12, D14, H10, H12, H14 (soutěžní) 
  D10L, H10L, HDR, T3, T5 (veřejné) 
  Kategorie H10L a D10L mají trať v terénu označenou oranžovými fáborky.      
  Trať po fáborkách vede oklikami (je možné si ji zkrátit). Za chybějící kontrolu
  bude závodník diskvalifikován. 
   
  Zážitková orientace (pro neregistrované u ČSOS): 
  P1  Krátká a velmi jednoduchá orientační trať pro mladší i starší ročníky,  

 bez problémů sjízdná kočárkem o délce asi 1 km. 
P2 Krátká a jednoduchá orientační trať sjízdná i pro terénní kočárky o  
 délce necelé 2 km. 
P3 Asi 3 km dlouhá trať pro odvážnější začátečníky, kteří si chtějí také  
 zaběhat v přírodě. 
Délky tratí jsou měřené vzdušnou čarou. Startovat mohou jednotlivci, skupiny 
nebo třeba i rodiny společně. Čas se v těchto kategoriích neměří. 
 

Startovné Vratná záloha na zapůjčení čipu neregistrovaným je 300 Kč. 
U zážitkové orientace (P1-3) se neplatí nic. 

 
Doprava Bus 306 a 336 ze Zličína a 347 z Motola do zastávky Hostivice – stadion.  
                       Nebo vlakem do stanice „Hostivice“  (vzdálenost na stadion je 1,2 km).  
                       Cesta z nádraží bude značena.  

 
Parkování  Parkujte pod hrází Litovického rybníka, od stadionu bude značeno. Parkoviště 

je v blízkosti startu. Parkujte úsporně s ohledem na místo (nebude 
organizováno). U parkoviště je možno využít WC na tenisových kurtech. 

 
Prezentace 15:30 – 17:30 na shromaždišti po oddílech  
 
Start   16:00-18:00, intervalový start, startovní časy budou přiděleny na startu. 



 

Každý závodník bude po vynulování a kontrole odstartován v příslušný čas na 
startovací krabičku. 

 
Cíl  Kategorie, které běží na SI, si po doběhu na shromaždišti povinně vyčtou svůj  

čip. Kdo si čip nevyčte, nebude uveden ve výsledcích. Zapůjčený čip po 
vyčtení odevzdejte pořadateli. 

 
Vzdálenosti vzdálenost ze shromaždiště na start 500 m 
  vzdálenost z cíle na shromaždiště 800 m 
 
Mapa   Hostivický prales, 1 : 5 000, e = 2m, stav jaro 2016 
  Mapa nebude vodovzdorně upravena. 
 
Popisy kontrol   Samoobslužně k odběru na shromaždišti. 
 
Ražení Soutěžní a veřejné kategorie: Sportident . Při poruše SI oražte do mapy a 

předložte ke kontrole u vyčítání na fotbalovém stadionu. 
  Zážitková orientace kleštěmi do mapy. 
 
Terén  Převážně listnatý lesopark v okolí Hostivických rybníků, místy velmi zarostlý s  
  minimálním převýšením. 
  V lese je hodně komárů, zvláště pro malé děti doporučujeme zakrytí končetin! 
   
WC  Na shromaždišti a u tenisových kurtů v blízkosti startu. 
  
Časový limit 45 minut od posledního startujícího závodníka. Uzavření cíle v 19:00 hodin 
 
Výsledky Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti (podle možností  

pořadatele). V 19 hod. proběhne vyhlášení všech kategorií mimoT3, T5, P1,P2 
a P3. Vyhlášen bude aktuální stav výsledků platný v 18:30 hod. 

  
  
Funkcionáři Lukáš Kettner (ředitel a stavitel tratí), Vojtěch Kettner (hlavní rozhodčí) 

 
 

Kontakt 
 

kettnerova.lenka@seznam.cz 
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