
Pokyny závodu 

Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti  

ve sprintu 
 

4. závod Manufaktura jarního žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18) 

Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - DH75) 

Závod celostátního Rankingu 2018 koef. 1,02 (v kat. DH21) 

Veřejný a náborový závod v orientačním běhu 

 

Datum konání:  sobota 21.4.2018  

Pořádající orgán: Středočeský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt: SKOB Slaný (SLA) 

Klasifikace:  závod jednotlivců s intervalovým startem ve sprintu 

Místo (centrum): Slaný – letní kino 

Parkování na parkovišti Politických vězňů, po zaplnění kapacity na místní 

komunikaci.  

Příjezd na parkoviště a odjezd z parkoviště výhradně Nosačickou ulicí kolem 

průmyslové zóny Slaný-sever. Platí zákaz příjezdu a odjezdu jižní částí ulice 

Politických vězňů – jedná se o prostor závodu - viz plánek na konci pokynů. 

Prezentace:  V centru závodu  9:45 – 10:30 hod 

   pro kat. P, T a HDR   do 12:00 hod 

   pro závodníky MTBO  11:00 - 13:30 hod 

Systém ražení: Sportident – ražení kontaktní, možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den. Vratná 
záloha pro neregistrované závodníky 700 Kč. Při ztrátě či zničení čipu záloha 
propadá. 

Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi  
do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který 
ji označí jménem závodníka a oddílem. 

Závodník je povinen si svůj čip na startu vymazat, zkontrolovat a v cíli vyčíst.  

Popisy kontrol: samoobslužný odběr v centru závodů 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 400 – 1100 m (zelené fáborky) 

 centrum – start 1:  400 m pro kategorie: DH14 – DH75, T  
 centrum – start 2:  100 m pro kategorie: DH10L, DH10, DH12, HDR, P 

cesta na start 1 vede kolem startu 2, značeno modrobílými fáborky 

 cíl – centrum:   0 m  

Závodní prostor: lesopark Háje a přilehlá zástavba 

  

https://mapy.cz/zakladni?x=14.0860370&y=50.2370666&z=17&source=firm&id=2607316
https://mapy.cz/zakladni?x=14.0819225&y=50.2412266&z=16&source=traf&id=40902


Mapa: Slaný - Háje, měřítko 1:4000, E= 2 m,  
stav: prosinec 2016, celková revize duben 2018, kartograf: Roman Horký, formát 
A4, mapový klíč: ISSOM 2007,  
mapy nebudou vodovzdorně upravené, na startu budou k dispozici eurofolie 

Zvláštní mapové černý křížek – význačný umělý objekt (vybavení dětského hřiště, branky na 

značky:   fotbal, betonový stůl na ping-pong, skupina laviček, telekomunikační anténa)  

  

 Mapa je porostově generalizovaná; pasáže s jednotlivými keři vzhledem  

k průchodnosti značeny jako 405 Les: snadný běh; některé význačné stromy  

s průměrem větším než 0,5 m nejsou pro větší přehlednost mapovány značkou 

418, ale značkou 419: keř nebo malý strom. Jedná se zejména o souvislé řady 

stromů v alejích.   

Terén: lesopark (s převýšením 30 m), klasická městská zástavba (sídliště, rodinné 

domky), areály institucí (základní škola, gymnázium, letní kino, nemocnice) 

Povinné úseky: start – začátek orientace a sběrná kontrola – cíl budou značeny červenými 

fáborky. 

Parametry tratí: Jsou k dispozici v Orisu.  

Start 00: 11:00 hod. 

kategorie HDR a P ze startu S2 v samostatném koridoru v libovolném čase do 
času 90 (tj. do 12:30 hod), přes startovací SI jednotku  

kategorie T ze startu S1 od času 30 do času 90 (tj. do 12:30 hod), přes startovací 
SI jednotku  

Fáborková trať: Kategorie D10L, H10L a HDR - značena červeno-bílými fáborky (tzv. mlíko), 
zkracování mezi kontrolami je povoleno. Doprovod je povolen pouze v kategorii 
HDR !!! Upozorňujeme, že kategorie HD10L a HDR nemají stejný sled kontrol. 

Časový limit:  45 minut  

Cíl:  Mapy se budou v cíli vybírat. Mapu vložte do připravené tašky označené zkratkou 
vašeho klubu. Mapy se budou vydávat po odstartování posledního závodníka, tj. 
v 12:30 hod. 

Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Každý závodník je povinen 
nechat si vyčíst čip v prostoru prezentace. 

Uzavření cíle:  13:15 hod.   

Průběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné výsledky budou 
umístěny v Orisu. 

Vyhlášení vítězů: Budou vyhlášeni první tři závodníci v kategoriích HD10L, HD10 – 21, obdrží 
drobnou odměnu od partnera závodu, kterým je Město Slaný. 

Souběžně budou vyhlášeni i první tři závodníci přeborových kategorií  
(tj. DH10 – 21L) za Středočeskou a Pražskou oblast. Závodníci obdrží od oblastí 
medaili a diplom. 

Předpokládaný čas vyhlášení 13:15. Bude upřesněno. 

 Kategorie HDR a DH10L po vyčtení čipu obdrží drobnou sladkost. 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/4350_84255a15fed4bfd22d10e5fcafccb036.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4350


Občerstvení: Pro všechny závodníky po doběhu v cíli voda nebo šťáva. 

 V centru závodu bude stánek s drobným občerstvením (párek v rohlíku, na tácku, 
grilovaná klobása, koláče, pivo, limo, čaj a další dobroty….) 

Prodejní stánek: Sporticus  

Školka: V prostoru shromaždiště bude zajištěno hlídání dětí po dobu, kdy budou rodiče  
na trati. Prosíme, odkládejte děti pouze na nezbytně nutnou dobu.  

WC: Pouze na shromaždišti toalety letního kina. Cestou na start WC není, použijte 
toalety na shromaždišti, neznečišťujte městský park a přilehlou zástavbu. 

Mytí: zajištěno na shromaždišti  

První pomoc: drobná poranění v cíli, ostatní v nemocnici ve Slaném 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Helena Zemková R3 
 hlavní rozhodčí: Ludmila Hrdličková R2 
 stavitel tratí:  Jan Hanák R2 

Informace: Oris, mail: h.zemkova@seznam.cz  

Protesty:  Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 
Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: 

 Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283, 274 01 Slaný  

Jury: Petra Janovská (PGP), Adam Jedlička (KAM), Pavel Vinš (DKL) 

Předpis:   Závodí se podle platných Pravidel OB a Prováděcích pokynů SSOS a PSOS 

Upozornění:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! 

Závod probíhá za plného provozu – pozor na dopravní prostředky a vozidla 

s modrým majákem – mají přednost!!! Dbejte zvýšené opatrnosti zejména při 

přebíhání severojižní silnice (ulice Politických vězňů), která je uprostřed mapy.  

Buďte ohleduplní vůči místnímu obyvatelstvu, pacientům, návštěvníkům a 

zaměstnancům nemocnice a dalších institucí. 

Respektujte nepřekonatelné mapové symboly a nepřístupné oblasti. Některé 

oblasti mapované značkou „privat“ (olivově zelená) budou v terénu na 

exponovaných místech označeny páskou – zákaz překonávání!  

Okrajová hlavní silnice vedoucí podél JV okraje mapy (ulice Nosačická) je 

zakázanou oblastí, ale je možné běhat podél ní po chodnících – viz ukázka mapy:  

  

V terénu nejsou žádné umělé zábrany. 

Platí přísný zákaz bot s hřeby.  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4350
mailto:h.zemkova@seznam.cz
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidlaob15_20150121044739.pdf
http://stredoceskaoblast.unas.cz/wp-content/uploads/provadeci-pokyny-a-dalsi-ustanoveni-2018.pdf
http://psob.dig.cz/dokumenty/pp2018-pha-stc.pdf


Akce je pořádána za finanční podpory: 

 

Poděkování:  

Děkujeme královskému městu Slaný za finanční podporu, vstřícný přístup a možnost tuto sportovní 

akci ve Slaném uspořádat. 

Děkujeme i všem městským a krajským institucím, které nám umožnily vstup na jejich pozemky,  

a díky tomu jsme pro vás mohli připravit zajímavý a pestrý sprint a otestovat vaši pozornost. 

 

 

Je nutné dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody!  

Pokyny nebudou v obálkách, jsou k dispozici v Orisu a budou vyvěšeny na shromaždišti. 

 

               Ludmila Hrdličková      Helena Zemková 
   hlavní rozhodčí      ředitelka závodu  

 
 

   
Zároveň vás zveme na odpolední měřený MTBO trénink v rámci seriálu tréninků Pražské ligy. 

Kdo by si chtěl vyzkoušet orientační jízdu na horských kolech (MTBO), má jedinečnou možnost. 

Více informací naleznete na stránkách Pražské ligy a v ORISu. 

 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4350
http://www.mtboliga.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4649


Plánek příjezdu a odjezdu z parkoviště – červené šipky: 

 

 

Zlonice 

Litoměřice 

http://www.obrazky.cz/?q=piktogram+parkovi%C5%A1t%C4%9B&url=http://jedenactka-vodni-svet.cz/img/vybaveni/jedenactka_parkoviste.jpg&imageId=1e3206708c61c048&data=lgLEEHvnlGBKYFuHrGayuWn_NMXEMKwsDehaiL94Yl7Yv3KshPMnlcgqlm9YAibH7FUDt1Xx9a63YEiZ8_X9zw2mRcIvis5a0RuNxAK_wpPEAsjkxALD48QCakI%3D

