
 
 

POKYNY 
 7. závodu podzimního Manufaktura žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 

 7. závodu podzimního Manufaktura veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 

 závodu celostátního Rankingu 

 veřejného a náborového závodu 

 závodu „Správným směrem s Vitalitas“ 

 
 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN Pražský krajský svaz ČSOS 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební fakulta Praha 

DATUM Sobota 2. 6. 2018 

CENTRUM ZÁVODU Ondřejov, Astronomický ústav AV ČR, 49.9115N,14.7834E  

PREZENTACE 9:30 – 10:15  v centru závodu 

START 00 = 11:00 
Závodníci kategorie HDR, P3, T5, N1, N2 mohou startovat v libovolném startovním čase, na 
stratovní krabičku ve startovním čase 15 – 150 (11:15-13:30).  

PARKOVÁNÍ Důležité! V Ondřejově probíhá závod automobilových veteránů, je zakázáno parkovat jinde 
než podle pokynů pořadatele. Zakázaným parkováním např. v centru Ondřejova nám situaci 
nejen zkomplikujete, můžete být i pokutováni! Parkování bude v areálu Agro Ondřejov 
(směrovky Mountfield sklad).  Závodníci mohou vyložit posádku a stany v blízkosti centra 
závodu, řidiči pak odvezou auta objízdnou trasou (7 km, vyhýbá se trase závodu veteránů) 
přes Kostelní Střimelice do areálu zemědělského družstva. Odtud značeno zelenými fáborky 
na shromaždiště přes hvězdárnu 2 km. Přijeďte včas.   
Bude vybíráno parkovné 20 Kč. 

 
 

VZDÁLENOSTI parkoviště-centrum: 2000 m 
centrum-start: 400 m 
cíl-centrum: 400 m 



 
 

ŠATNY Centrum závodu je pod širým nebem na louce, resp. v sadu. Oddílové stany lze postavit ve 
vymezeném prostoru.  

MAPA Cirkumzenitál 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM2017, stav jaro 2018, autoři Milan 
Borovička, Pavel Kurfürst, Tomáš Kužel. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude 
vodovzdorně upravena. 

TERÉN Zvlněný, v západní části více, s pár kameny, kupkami, rýhami, ve východní části zvlněný 
méně, místy s podrostem. Středně členitý porostově, vyšší hustota cest. 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze 
zaslat po ukončení závodu na adresu Pavel Kurfürst, Na Míčánce 17, 160 00 Praha 6. 

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

OBČERSTVENÍ Šťáva v cíli. V centru závodu budou stánky s občerstvením – káva, koláče, klobásy, 
malinovka, pivo. 

JURY ZÁVODU Lenka Forstová (MFP), Luboš Matějů (PGP), Petr Junek (STH) 

EXKURZE  Začínají ve 13:00, 14:00 a 15:00 hodin.  Průvodce Astronomického ústavu AV ČR vás 
v centru závodu krátce seznámí se slunečním radioteleskopem a pozorováním Slunce. 
Odtud se půjdete podívat do kopule na návštěvnickou galerii největšího dalekohledu u nás - 
Perkova dalekohledu s průměrem zrcadlového objektivu 2 metry. Kapacitně omezeno na 40 
osob, exkurze zabere asi 30 minut. 

KONCERT Od 17:00 bude v areálu hvězdárny výjimečný koncert Sdružení hlubokých žesťů České 
filharmonie „Low Brass na hvězdárně“, vstupné 150 Kč. 

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

INFORMACE Ondřej Skripnik, oskripnik@volny.cz, 737 37 25 73 
Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz, 728 32 30 38 

 

TYP ZÁVODU Krátká trať, 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. 

KATEGORIE D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75- 
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75- 
HDR (trať pro rodiče s dětmi, bez fáborků), P3 (3 km, jednoduchá trať pro začátečníky) 
T5 (5 km, technicky náročná trať nevhodná pro začátečníky) 
MA, MB, ŽA, ŽB, N1, N2 (Správným směrem s Vitalitas) 

PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY 
 
 

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 
            

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: HD10L, HD10, HD12, HD14. Pro děti jsme 
koupili hodnotné astronomické a sladké ceny. Vyhlášení výsledků proběhne v centru závodu 
v 14:15. 
Poté proběhne vyhlášení výsledků jarních oblastních žebříčků Pražské oblasti a Středočeské 
oblasti, od 14:30 žákovské kategorie HD10, HD12, HD14, od 15:30 dosrostenecké kategorie 
HD16, HD18. 

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

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU 

Ředitel závodu: Ondřej Skripnik 

Hlavní rozhodčí: Pavel Kurfürst (R1) 

Stavitel tratí: Karel Nitsch (R3) 
 

 


