
P O K Y N Y 
Trojský orienťák 2018 

3. závod Žaket Pražského poháru žactva, 
závod ze série Dny s mapou v pražských lesoparcích a 

přebor Župy podbělohorské ČOS 
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 
 
Pořadatel: Oddíl orientačního běhu TJ  SOKOL TROJA  

Za podpory MČ Praha - Troja, nakladatelství Žaket, Galerie hl. m. Prahy a Městské 
policie v Praze 7 

 

Pravidla: Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu PKS 
ČSOS 

Datum: středa 30. 5. 2018 

Centrum závodu: Kemp SOKOL TROJA, Trojská 171a, Praha 7 - Trója 
Kategorie: soutěžní: D10, H10, D12, H12, D14, H14 

veřejné: HD10L, HDR, T3, T5, P 
 
Typ závodu: Krátká trať 
 
Délky tratí: Liniová  HD10L, HDR 1600 m / 7 kontrol 

H 10 1900 m / 9 kontrol 
D 10 1700 m / 9 kontrol 
H 12 2200 m / 12 kontrol 
D 12 2000 m / 11 kontrol 
H 14 3400 m / 14 kontrol 
T3 3400 m / 14 kontrol 
T5             5200 m / 17 kontrol 
P 2200 m / 12 kontrol 

 
Mapa: pro ostatní : Trojský kůň 2 - 1:4 000, ekv. 2 m, stav květen 2018, formát A3.  

pro kategorii T5: Troooja - 1 : 5 000, ekv. 2 m / 5 m stav květen 2018, formát SRA3. 
Hranice mezi ekv. 2m a ekv. 5m je přibližně ulice Trojská 
Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. 
 

Terén: Vltavský břeh, zámecký park (běhat pouze po cestách a průchody živým plotem 
vyznačenými v mapě, neproskakujte živé ploty !!!), rovinatý s protipovodňovým 
valem. Část prostoru je velmi zarostlá - doporučuje se využívat cesty a pěšiny. Mohou 
se zde pohybovat i obyčejní civilisté, cyklisté, bruslaři a pejskaři nebo jiní sportovci. 
Chovejte se proto ohleduplně !!  

 Kategorie T5 - část závodu vede v trojských kopcích. Trojskou ulici nutno 
překonávat pouze po přechodech vyznačených na mapě - dohled Městské 
policie! 

 
Popisy kontrol: Dostupné samoobslužně, slovní popis kontrol vyvěšen v centru (pouze pro P a HDR) 
 
 
 



Liniová trať: H10L, D10L, HDR - značená červeno/bílými fábory 
 
Prezentace: 15:00 - 18:00 hod. 

Startovné: Žactvo: 30 Kč (po 1. termínu přihlášení 60 Kč), T3, T5:  70 Kč (100 Kč), HDR 30 Kč 
(60 Kč), P 30 Kč (nezměněné startovné)  

Půjčení čipů: Půjčovné čipů: 40 Kč / vratná záloha pro neregistrované závodníky v oddílech 
CSOS je 500 Kč. Při ztrátě čipu bude požadovaná úhrada 700 Kč. 

 
Dohlášky: Pouze omezeně v centru závodu za zvýšené startovné (kromě P, HDR) a podle 

počtu map. 
 
Start: 00=16:00 hod.  

Intervalový; startujeme 16:00 – 18:15 hod., start se uzavírá se 18:15; 
startovní časy budou přiděleny na startu - řaďte se podle kategorií do 
jednotlivých koridorů. Nutný rozdíl mezi startovními časy závodníků stejné 
závodní kategorie 2 min / závodníci stejného klubu 4 min. Před startem je 
třeba vynulovat čip (CLEAR krabička) a potvrdit nulování (CHECK krabička) v 
předstartovním koridoru. 
Kategorie P startující na průkazku si měří čas sami (vezměte si sebou tužku a 
hodinky; eventuálně Vám na startu a cíli pomůžeme) 
 

Vzdálenosti:              centrum – start: 200 m - značeno šipkami, 
cíl - centrum: 250 m - oranžové fáborky 

 
Cíl: Cíl nutno označit čipem (cílová krabička), popřípadě odevzdat závodní průkazku. 

Uzávěra cíle v 19,30 hodin. Od 19:30 hod. se také budou sbírat kontroly z tratí, 
takže je již nemusíte najít. Po dokončení závodu je třeba v centru vyčíst čip. 

Pokud závodník neprojde cílem, je třeba, aby oznámil pořadatelům v centru, že 
závod nedokončil. Pokud startoval na čip, je třeba ho také vyčíst. 

Výsledky: Průběžně budou výsledky vyvěšeny v centru. Konečné výsledky pak v ORISu. 
Vyhlášení výsledků soutěžních kategorií bude v 18:45 hodin. 
Z organizačních důvodů vyhlásíme závodníky, kteří dokončí závod do 18:20 hod. 
 

Systém ražení: P - Příchozí kleštěmi do průkazky, ostatní čipem SPORTident.   

Občerstvení: V centru závodu je k dispozici voda se sirupem. 
V restauraci je možné zakoupit pivo a nealkoholické nápoje - vstup pouze 
v čistých botách bez hřebů! 

 
WC: V restauraci. 
 
Funkcionáři: Milan Paukert (ředitel závodu), Urban Tahotný, V.Junek (stavitelé tratí), Miroslav 

Bazika (hlavní rozhodčí). 

Protesty: s vkladem 400 Kč k rukám hlavního rozhodčího, případně písemně na adresu 
hlavního rozhodčího Křivenická 424, 18100 Praha 8 

Jury: složení bude vyvěšeno v centru  

Upozornění: Parkování v Troji je velmi omezené. V ulici Na Kazance hrozí i odtah či pokuta! 
Doporučujeme použít MHD (bus 112, tram 17)! 

 

 

Správný směr přeje všem závodníkům oddíl OB TJP! 


