
 
 

Pokyny 
 1. závodu podzimního Manufaktura žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 

 1. závodu podzimního Manufaktura veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 

 závodu celostátního Rankingu 

 veřejného a náborového závodu 

 
 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN Pražský krajský svaz ČSOS 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební fakulta Praha 

DATUM Sobota 30. 9. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ Jíloviště 

CENTRUM ZÁVODU Hotel Palace Cinema  a Restaurace Nostalgia, 49.9246N, 14.3355E  
(Po závodě si můžete dát kvalitní hotovku za lidovou cenu v zajímavém interiéru.)  

DOPRAVA 
 
PARKOVÁNÍ 

MHD – linky 317, 321 zastávka Jíloviště, hl.sil; linka 318 Jíloviště 

V centru závodu. Dbejte pokynů pořadatele. Parkování je zpoplatněno 20,- Kč/den.              
Je zakázáno parkovat na komunikacích v obci Jíloviště (bude kontrolováno městskou policií).  

 

TYP ZÁVODU Klasická trať (zkrácená), rankingový koeficient 1.00, intervalový start. 
Závod probíhá podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů podle platných 
pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PKS ČSOS pro odpovídající typ trati 
(na spodní hranici intervalu pro klasickou trať). 

KATEGORIE D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K 
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75- 
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K 
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75- 
HDR (trať pro rodiče s dětmi, fáborkovaná s možností zkrácení) 
P3 (3 km, jednoduchá trať pro začátečníky) 
T6 (6 km, technicky náročná trať nevhodná pro začátečníky) 



 
 

RAŽENÍ elektronické, SPORTident 

PREZENTACE 9:30 – 10:15 v centru závodu 

START 00 = 11:00 
Závodníci kategorie HDR, P3, T6 startují „na krabičku“ v libovolném startovním čase od 
11:15 do 13:00 

VZDÁLENOSTI parkoviště-centrum: 0-200 m 
centrum-start: 900 m 
cíl-centrum: 500 m 

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 
 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
 

MAPA 

Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v centru závodu. 
Vyčítejte, prosím, SI čipy hned po doběhnutí. Výsledky budou vyvěšovány v papírové formě 
v centru závodu. 

Vyhlášeny budou první tři v dětských kategoriích: D-10L, D-10, D-12, D-14, H-10L, H-10, H-
12, H-14. Vyhlášení výsledků proběhne v centru závodu v cca. 14:00. 

Jíloviště 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM, stav jaro 2016, autor Milan Borovička. Rozměr 
A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. Částečná revize mapy během 
stavby tratí. 

TERÉN Zvlněný s četnými terénními detaily. V západní části údolí s prudkými svahy a skalními srázy. 
Střídají se porostově pestré a jednotvárné pasáže. Vyšší hustota cest, místy podrost. 

POPISY KONTROL Budou připraveny k odběru v centru závodu. Na mapách nejsou. 

ŠKOLKA Bude zajištěna v centru závodu. Děti zde, prosím, nechávejte jen po nezbytně nutnou dobu. 

ŠATNY 
 

WC 
 
 

PRVNÍ POMOC 

OBČERSTVENÍ 

 
 

 
 
 
 
 

JURY ZÁVODU 
 
PROTESTY 
 
 
UPOZORNĚNÍ 

Závodníci se mohou převléknout a odložit věci na shromaždišti nebo ve vlastních vozidlech. 
Oddílové stany jen na velmi omezeném prostoru. Převlékání v restauraci je zakázáno. 

Osm toalet od firmy Johnny servis v centru závodu. Toalet je dostatečné množství, 
nechoďte, prosím, do lesa. Znečišťování veřejných prostranství může městská policie 
pokutovat. 

V centru závodu. 

Šťáva v cíli. 

V centru závodu bude stánek s občerstvením – káva, jablečný závin, výborné klobásy, lokální 
pivo. V restauraci pro nás připravili: 

 Hovězí guláš, karlovarský knedlík  150 g    99,00 Kč      
- Kuřecí směs s rýží parboiled   150 g    99,00 Kč     
- Těstoviny s houbami a parmazánem    99,00 Kč 
- Grilované sardinky, tmavé pečivo  150 g   99,00 Kč 
- Kuřecí řízek, bramborový salát   150 g   99,00 Kč 

Miroslav Seidl (EKP7402), Jan Procházka (PGP8407), Jiří Cabrnoch (DKL5400) 

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze 
zaslat po ukončení závodu na adresu Milan Borovička, Kytlická 862/4, 190 00 Praha 9. 

Prostorem závodu vede méně frekventovaná silnice, kterou překonávají delší tratě.  
Provozování prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

INFORMACE Ondřej Skripnik, oskripnik@volny.cz, 737372573 
 

 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU 

Ředitel závodu: Ondřej Skripnik 

Hlavní rozhodčí: Karel Nitsch (R3) 

Stavitel tratí: Tomáš Borovička (R3), Milan Borovička (R2) 
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