
Mistrovství pražské a středočeské oblasti na krátké trati 

3. závod Pražského a Středočeského žebříčku – jaro 

3. závod Veteránského žebříčku pražské a stredočeské oblasti – jaro 

Závod Rankingu s koeficientem 1,02 

Veřejný závod 

  

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS  

Pořádající subjekt: TAP – Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA 

Datum: sobota 14. dubna 2018 

Centrum závodu: sokolovna v Konojedech (49.9505,14.8542)   

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol, intervalový start. 

Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PKS ČSOS pro 

odpovídající typ trati. 

Start 00: 11:00 hod, intervalový           

Prezentace: v centru závodu od 9:15 do 10:15 hod  

 

Mapa:  

Liščí díry, 1:10 000, ekvidistance 5 m pro všechny kategorie.  

Mapy jsou vytvořeny dle mapového klíče ISOM 2000, stav březen 2018, rozměr bude upřesněn v pokynech, 

mapovali: Michal Hodek, Kateřina Zamazalová, Jakub Ransdorf a Ondřej Měšťan. 

Terén:  

Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 330-430 m n.m., středně hustá síť komunikací, převážně jehličnatý 

les s častými smrkovými nálety, ve svazích s výskytem terénních útvarů, výjimečně skal.  

 

 

Kategorie a vklady:  

dle Soutěžního řádu PKS ČSOS.  

Žactvo: DH 10, 12, 14  

Dorost a junioři: DH 16, 18, 20   

Dospělí: DH 21L, 21K (rankingový koeficient 1,02) 

Veteráni: DH 35, 45, 55, 65, 75           

Veřejný závod: DH 10L, HDR (rodiče s dětmi), P3 (příchozí), T5 (trénink)   

Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem.  

Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na krátké trati se vypisuje v kategoriích D12, D14, D16, D18, D20, 

D21L, H12, H14, H16, H18, H20 a H21L.  

Mistrovství oblastí na krátké trati je kvalifikačním závodem pro Mistrovství ČR na krátké trati.  

V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 31. 3. 2018. Maximální 

počet závodníků v kategoriích DH21L je 100. 

 

 

 



Kategorie Do 7.4.18 0:00 Do 9.4.18 0:00 Později a na místě 

HDR, DH10L 60 Kč 60 Kč 60 Kč 

Žactvo, DH65, DH75 60 Kč 80 Kč 90 Kč 

P3 100 Kč 100 Kč 100 Kč 

T5 120 Kč 120 Kč 150 Kč 

Ostatní 100 Kč 140 Kč 150 Kč 

Půjčovné SI čipů: 40 Kč, neregistrovaní závodníci zaplatí vratnou zálohu na čip ve výši 1000 Kč. 

Způsob úhrady: v hotovosti při prezentaci, případně do 11. dubna 2018 na účet: 

Číslo účtu 4002236031/0100      

Komerční banka          

Var. symbol XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS + do poznámky uvést název klubu 

Přihlášky: 

V systému IS ORIS, nouzově e-mailem na adresu jakub1237@centrum.cz. Přihláška e-mailem je platná po 

potvrzení a zadání závodníka do IS ORIS. Závodník musí provést kontrolu svého zadání v systému po potvrzení. 

Dohlášky na místě možné jen podle technických možností pořadatele za zvýšené startovné. Závodníci 

dohlašovaní do mistrovských kategorií budou startovat na začátku startovního pole. 

Do kategorií HDR, DH10L a P3 bude možno se dohlásit i na místě za základní startovné. 

Vzdálenosti:   

parkoviště – centrum = 0–2 km               

centrum – start = do 1,5 km 

cíl – centrum = do 1,5 km   

Ražení:  

Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SPORTident (SI).  

Možnost zapůjčení čipu u pořadatele. V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 1000,-Kč.  

Informace o závodě:  

na webové stránce závodu http://www.tretra.org/mo-2018/,  

v IS ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4342,  

na facebooku https://www.facebook.com/events/454735244943698/, 

v případě dotazů na e-mailu jakub1237@centrum.cz. 

Stravování:  

V centru závodu bude otevřena restaurace s občerstvením v podobě místního guláše, párků a piva.   

Pravidla:  

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a Prováděcích předpisů k 

soutěžím Pražské a Středočeské oblasti.  

Protesty:  

Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 400 Kč.  

Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:  

KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s., Žárovická 1657, Praha 21, 19016 

Ceny: 

Nejlepší závodník v žákovských kategoriích DH10, DH12, DH14 vyhraje pohár, první tři obdrží medaile. 

Ceny bude předávat starostka obce Konojedy Ing. Jitka Neužilová. 

Nejmladší děti: 

Na shromaždišti bude zajištěna oplocená dětská školka s hlídáním. 
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Tréninkové možnosti: 

Závod bude probíhat východně od silnice Jevany-Pěnčice-Bohumil. Trénink je povolen v prostoru západně od 

silnice v prostorách mapy Aldašín-jih z roku 2012 a části prostoru domapovaného v roce 2015 Tomášem 

Kuželem. V případě zájmu o trénink kontaktujte správce mapy.  

Hlavní funkcionáři:  

ředitel závodu: Jakub Ransdorf, R3 

hlavní rozhodčí: Vítězslav Zajíc, R3  

stavitel tratí: Jakub Vlášek, R3 

 

Upozornění:  

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 


