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- závod Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
- závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH12 až DH18)  
- závod žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH12 až DH18) 
- závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS  

(v kat. DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-) 
- veřejný a náborový závod 

 

 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga, z. s. 
Datum:   23. 9. 2018 
Centrum:  Krňany, louka V od obce, 49.8439286N, 14.4806217E, na louce je dostatek 

místa pro postavení klubových stanů  
Parkování:  Na louce v bezprostřední blízkosti centra závodů. Dbejte prosím pokynů 

pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20 Kč. 
Typ závodu : klasická trať 
Prezentace:  v centru, 9.00-11.00  
Vzdálenosti: parkování- centrum   100 m 
  centrum - start   600 m 

  centrum - cíl    100 m  
Start:  00 = 10.30, intervalový, cesta na start je značena modrobílými fáborky a je 

vedena po kraji lesa, tuto trasu je nutno striktně dodržet, nezkracujte si ji 
přes louku!!! 
Kategorie HDR a P3 mohou odstartovat libovolně na startovní krabičku, 
kdykoliv po příchodu na start mezi 10.30 a 12.30 (ve startovce mají uveden 
startovní čas 0). Na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní koridor. 

Terén:  Listnatý a smíšený les se středně hustou sítí komunikací a množstvím 
situačních detailů (kameny, hromady kamenů), vertikálně členitý 

Mapa: Voskovka, 1 : 10 000, E=5m, rozměr A4, stav srpen 2012, revize září 2015, 
hl. kartograf: Jan Drbal, laserový tisk, mapový klíč ISOM 2000, mapy 
nebudou vodovzdorně upraveny, ale na startu budou k dispozici euroobaly. 
Mapy se v cíli neodevzdávají. Dodržujte fair play! 

Systém ražení: Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent 
v kontaktním režimu. Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda 
odpovídá číslo uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí 
neprodleně na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce zapůjčení 
čipu, obdrží čip při prezentaci a vrátí jej po doběhu do cíle při vyčítání. 
Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru 
startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování 
a kontrolu svého čipu. Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky 

na cílové čáře, vyčítací jednotka bude umístěna bezprostředně za cílovým 
prostorem. V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do 
políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se 
musí dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo 
neorazí všechny kontroly. 

Popisy kontrol: Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů. 
Kontrola č. 42 - černý křížek (jiný objekt) = stolek s občerstvením. 

Občerstvení: V cíli a na občerstvovacích stanicích zakreslených v popisech kelímkem. 
Na občerstvovacích stanicích v lese bude k dispozici pitná voda a ionťák, v 
cíli voda a voda se šťávou. 

Zakázaný prostor: Vyjma doby od vašeho startovního času startu do oražení cílové 
jednotky je celý prostor závodu zakázaným prostorem! Prostorem závodu je 
i veškerý les okolo cesty na start. Při nedodržení zákazu vstupu do 
závodního prostoru se vystavujete riziku diskvalifikace. Při pobytu v lese je 
nutné dodržovat lesní zákon – zákaz vstupu do oplocenek, čerstvě 
osázených ploch, … 

Povinný úsek:   start - začátek orientace, sběrná kontrola - cíl  
  Delší tratě 2x přebíhají frekventovanou silnici II. třídy. Přeběh této silnice je 
  v obou směrech ve stejném místě a je povinným úsekem. Povinný úsek je 
  dlouhý 80 m a bude značen fábory případně koridory, taktéž bude hlídán 
  pořadateli. Při prvním průběhu povinným úsekem razíte kontrolu na jeho 
  začátku, při druhém průběhu na jeho konci. V mapě to bude vypadat  
  například tak, jako na následujícím obrázku 
 

                                                                   
 

Po přeběhu silnice v obou směrech dbejte správného pořadí kontrol. 
Přebíhání silnice v jiném místě nebo postup po této silnici jsou zakázány!!! 

Časový limit: 150 min, uzávěrka cíle v 15.45 
První pomoc: drobná poranění v cíli, ostatní nemocnice v Benešově 
WC:  Na shromaždišti budou k dispozici toaletní buňky a pisoár TOITOI. 
Mytí:  až doma 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou k 
  dispozici na Internetu. 
Vyhlášení vítězů:Co nejdříve po skončení závodů, cca od 14.00. 

Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v kategoriích DH10-14. V kategoriích 
HDR, D10L, H10L obdrží drobnou sladkost všichni účastníci vyhlášení. 

Dětská školka: Bude. Děti odkládejte pouze na nezbytně nutnou dobu. 
Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS         
  a Prováděcích předpisů PSOS. 
Protesty: Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty proti oficiálním výsledkům 

možno doručit na adresu: Ondřej Sysel, Letohradská 38, Praha 7, 170 00. 



Jury:  Miroslav Kovář (SJC), Jakub Makovský (TAP), Miroslav Seidl (EKP) 
Upozornění:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo  
  propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se  
  souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku 
  na shromaždišti. Zákaz vstupu od lesa se psy (viz čl. 20.9 Pravidel OB). 
  Nevstupujte do oplocenek a na čerstvě osázené paseky. 
  Třiďte odpad – na shromaždišti budou žluté pytle na plasty                   
  a modré/černé pytle na ostatní odpad. 
Stravování:  Na shromaždišti bude bufet se základním sortimentem. Určitě se můžete 

těšit na pivo, nealko, kávu, koláče a polévku. 
Funkcionáři:  ředitel: Šimon Navrátil   

hlavní rozhodčí: Ondřej Sysel  
stavitel: Jan Procházka 

 
 
V Praze dne 20.9.2018                                                                 Ondřej Sysel, hlavní rozhodčí 
 
 
Parametry tratí: 

 
D10 2,1 km 90 m 7 K  H10 2,1 km 90 m 7 K 
D10L 2,9 km 105 m 5 K  H10L 2,9 km 105 m 5 K 
D12 2,5 km 130 m 8 K  H12 3,0 km 135 m 9 K 
D14 3,3 km 140 m 10 K  H14 4,7 km 225 m 14 K 
D16 4,0 km 205 m 12 K  H16 6,0 km 285 m 15 K 
D18 4,7 km 225 m 14 K  H18 7,5 km 330 m 18 K 
D21K 4,7 km 255 m 13 K  H21K 8,1 km 360 m 20 K 
D21L 7,2 km 305 m 21 K  H21L 11,7 km 500 m 28 K 
D35K 3,3 km 135 m 12 K  H35K 5,4 km 230 m 17 K 
D35L 5,1 km 225 m 16 K  H35L 8,0 km 340 m 20 K 
D45K 2,9 km 130 m 9 K  H45K 4,7 km 255 m 13 K 
D45L 4,5 km 210 m 13 K  H45L 7,1 km 315 m 18 K 
D55 3,5 km 145 m 14 K  H55 5,4 km 230 m 17 K 
D65 2,9 km 130 m 9 K  H65 4,0 km 205 m 12 K 
D75 2,2 km 55 m 8 K  H75 3,3 km 135 m 12 K 
 
HDR 1,9 km 80 m 7 K 
P3 2,9 km 130 m 11 K 
T6 6,1 km 265 m 13 K 

 

 
 
 
 
 
 

                


