
Hostivické sprintování, neděle 11. března 2018 

2 městské sprinty v jeden den 

 
 

POKYNY 

 

Společné pokyny 
 
Pořádající 
subjekt:   TJ Hostivice 
 
Centrum: Hostivice, sokolovna (50.0818461N, 14.2605456E)  

Funkcionáři: ředitel: Pavel Kettner, R3  
 hlavní rozhodčí: Vojtěch Kettner, R3 
 stavitel tratí: Lukáš Kettner, R3 

Kategorie: Dospělí (muži a ženy) a děti (chlapci a dívky). 
 
Dohlášky: Na místě jen v omezené míře, bude připraveno cca 5 map pro každou trať. 
 
Vklady: 30kč za závodníka na jeden závod (60kč za oba závody). 
 
Prezentace: V sobotu 11. 3. 2018 od 8:30 do 9:15 hodin v centru závodu.  
 
Systém ražení:  Elektronický systém Sportident, k dispozici bude několik čipů k zapůjčení za poplatek 

20kč/závod. Krabičky budou zapnuté v bezkontaktním režimu ražení („klasické“ přímé ražení 
funguje stále stejně). Při poruše razte kleštičkami do připravených políček na mapě. 

 
Časový limit: 60 minut, pro oba závody  

 
Zázemí: V sokolovně bude k dispozici klubovna, kde se můžete převléknout, uschovat věci a trávit 

čas před druhým závodem. Bude možnost i osprchování. NOVINKA! 
 
Parkování: Auta v přilehlých ulicích, omezené možnosti, dodržujte pravidla silničního provozu, městská 

policie je velice aktivní. Kola je možné postavit do stojanů u vchodu do sokolovny. 



 
Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu, výsledky se počítají pro každý závod odděleně. 
 
Doprava: Nejlepší spojení je vlakem do stanice Hostivice a poté kousek pěšky cca 400m. Další možností jsou 

přijet autobusem do zastávky Hostivice, Nouzov a potom pěšky cca 350m, případně do zastávky 
Hostivice a cca 400m pěšky. 

  
Obuv: Doporučujeme silniční atletickou obuv, boty s hřeby nejsou povoleny!  
 
Občerstvení: Nebude k dispozici. ZMĚNA! 
 
Stravování: V centru města je několik restaurací. Nejblíže Čínská restaurace 100m (http://www.ukoruny.cz/ ) a 

pizzerie 400m (https://www.hostivicepizzadokrabice.cz/). Případně prodejna Lidl a další potraviny.  
 
Vybírání map: Mapy nebudou v cíli vybírány, dodržujte fair play. 
 
Vyčítání čipů: Bude při obou závodech přímo v cíli. 

 
Vyhlášení 
výsledků: Je plánované po 15h pro oba závody, budeme se snažit ho urychlit, pokud budou všichni závodníci 

v cíli. První tři závodníci v dětské kategorii obdrží drobné ceny. Kategorie bude rozdělena na 
podkategorie chlapců a dívek. ZMĚNA! 

 
Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu.  
 
Upozornění: - Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 - Jde pouze o měřený trénink 
 - Závodí se bez omezení silničního provozu! 

Dopolední závod 
 
Typ závodu:  Sprint s volným pořadím kontrol a vloženými povinnými postupy pro kategorii Dospělí. 

Povinné postupy jsou označeny pořadovým číslem a kódem kontroly (v ukázce postup start-
kontrola 32 a kontrola 34-cíl). Kontroly 31, 33 a 35 je možné orazit v libovolném pořadí, např. 
35-31-33 nebo 35-33-31 atd. V popisech jsou kontroly seřazeny podle kódů kontrol, nikoliv 
dle povinného pořadí!! 

  
Pro děti je připravena trať s pevným pořadím kontrol. 
Tratě nemají sběrnou kontrolu se značeným doběhem (viz popisy kontrol), každá trať má tedy 
poslední kontrolu jinou. 

 
Start: 00=10:00 až 11:00 

Intervalový (minimálně po minutě), start na krabičku! 
Cesta na start vede kolem cíle, možno odložit věci, a je značena modro-bílými fáborky. 
 

Mapa: Husovo náměstí, 1:2 500, E 2 m, stav duben 2016, ISSOM 2007, autor Vojtěch Kettner, není 
zabalena do mapníku 

 
Terén: Městská zástavba, okolí škol a Husova náměstí. 

http://www.ukoruny.cz/
https://www.hostivicepizzadokrabice.cz/


 
Vzdálenosti: Centrum závodu – start: 400 m 
 Centrum závodu – cíl: 300m 

Odpolední závod 
 
Typ závodu:  Pevné pořadí kontrol pro obě kategorie. Tratě nemají sběrnou kontrolu se značeným 

doběhem (viz popisy kontrol), každá trať má tedy poslední kontrolu jinou. 
 
Start:  00=13:00 až 14:00 

Intervalový (minimálně po minutě), start na krabičku! 
Cesta na start vede kolem cíle, možno odložit věci, a je značena modro-bílými fáborky. 

 
Mapa: Hostivice Ke Stromečkům, 1: 5000, E 2 m, stav duben 2016, ISSOM 2007, autor Vojtěch Kettner, 

není zabalena do mapníku 

 
Terén: Městská zástavba, okolí škol a hřišť, Husova náměstí a krátká lesní pasáž. 
 
Vzdálenosti: Centrum závodu – start: 400 m (stejný jako při dopoledním závodě) 
 Centrum závodu – cíl: 350m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.obhostivice.cz/ 

 

http://www.obhostivice.cz/

