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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! 
 
Typ závodu Dlouhý sprint 
 
Přihlášky Do pátku 27. 5. 2016 
  Registrovaní závodníci výhradně přes ORIS. 

Neregistrovaní závodníci emailem na adresu kettnerova.lenka@seznam.cz. 
Přihláška e-mailem pro neregistrované je přijata ve chvíli, kdy obdržíte 
odpověď. Přihlášku zasílejte v povinném formátu ČSOS - jméno, registrační 
číslo (příp. rok narození), kategorii, kterou chcete běžet, číslu čipu nebo 
žádost o půjčení.  
 

Kategorie D10, D12, D14, H10, H12, H14 (soutěžní) 
  D10L, H10L, HDR, T3, T5 (veřejné) 
     
  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 Do 27.5 dětské kategorie 30 Kč, T3, T5 vklad 50 Kč, od 28.5. přirážka 50%. 
Vratná záloha na zapůjčení čipu neregistrovaným je 300 Kč. 
U zážitkové orientace (P1-3) se neplatí nic. 

 
Platba  Vklad je možno uhradit za oddíl na účet číslo 383235359/0800, VS 27xxxx, 

kde xxxx je číslo oddílu podle adresáře. 
 
Doprava Nejbližší autobusovou zastávkou je Hostivice,stadion (bus 306 a 336 ze  

Zličína, bus 347 z Motola). Cesta bude značena fábory ze železniční stanice 
„Hostivice“(vzdálenost 1,2 km). Vlakové spojení do Hostivice je z Praha - 
Masarykova nádraží, Prahy – Dejvic či Prahy- Veleslavína. 
 

Parkování  v přilehlých ulicích (prosím, dodržujte dopravní předpisy a buďte ohleduplní k 
místnímu obyvatelstvu), v ulici Čížkova je zákaz zastavení. Pokud nebude 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3602


 

pršet, bude možné parkování pod hrází Litovického rybníka. Od stadionu bude 
cesta na parkoviště značena. 

 
Prezentace 15:30 – 17:30 na shromaždišti 
 
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. Zapůjčený čip po vyčtení odevzdejte pořadateli. 
 
Vzdálenosti vzdálenost ze shromaždiště na start 500 m 
  vzdálenost z cíle na shromaždiště 800 m 
 
Mapa   Hostivické rybníky, 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 .  
  Zážitková orientace kleštěmi do mapy. 
 
Terén  Převážně listnatý lesopark v okolí Hostivických rybníků, místy velmi zarostlý s  
  minimálním převýšením. 
   
WC  pouze na shromaždišti 
  
Časový limit 45 minut od posledního startujícího závodníka. Uzavření cíle v 19:00 hodin 
 
Výsledky Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti (podle možností  
  pořadatele). Proběhne vyhlášení všech kategorií mimoT3, T5, P1,P2 a P3. 
 
Občerstvení Potraviny: prodejna Litovka asi 200 m od prostoru startu; prodejna Lidl 

v centru Hostivice, prodejna Hostivický jarmark na Husově náměstí, 
potraviny F+F na Husově náměstí, Pizzeria: Gracia v ul. Česká nebo na 
Husově náměstí 
Cukrárny: na Husově náměstí nebo v ulici Komenského. 

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

rozhodčí) 
 

Kontakt kettnerova.lenka@seznam.cz 
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DĚKUJEME 
 
Česká unie sportu – závod u hostivických rybníků je zařazen a 
zároveň získal finanční podporu z programu Sportuj s námi. To nám 
především umožnilo zpřístupnit osvětové kategorie (P1-3) zájemcům 
o náš sport zcela zdarma.  
 
Obec Hostivice – průběžně podporuje sportovní aktivity v obci i finančně. Příspěvek obce 
umožnil zejména pořádání soutěžní části akce. 
 
Lesy ČR – akce se koná téměř výhradně na pozemcích Lesů ČR za laskavého svolené této 
společnosti. 
 
 
 
 
 

 
 


