
POKYNY 
 
4. závodu Žaket Pražského poháru žactva 
4. závodu seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích 
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS 
Pořádající subjekt: Universitní sportovní klub Praha 
 
Datum: 6. 6. 2018 Kunratický les 
 
Centrum závodu: hřiště u srubu Gisela, https://mapy.cz/s/2HVsp, GPS 50.0297661N, 
14.4789658E 
Příchod po modré turistické značce – od stanice busu Petýrkova linky 177 (z rohu 
lesa kousek od ní, https://mapy.cz/s/2HVu6, nebo od metra C Roztyly - fáborky nebudou. 
Parkování dle dopravních předpisů, ideálně na parkovištích u nákupních center, v sídlišti 
problematické. 
 
Mapa: Hrádek, 1:10000, koridorová revize květen 2018 
 
Prezentace: u srubu Gizela 15-18 hod.  
 
Občerstvení: Srub Gizela. 
 
Start 00: 16:00 – 18:20, od centra závodu 300 metrů po modrobílých fáborkách. 
POZOR: Pro kategorie s ražením SI závod začíná ražením SI ve startovní jednotce! Startovní čas 
závodník obdrží při příchodu do prostoru startu od pořadatelů.   
 
Cíl: od centra závodu 120 metrů po oranžových fáborkách. Uzávěra cíle v 19:05!!! 
Kontroly se začnou stahovat v 19:05!!! Po této hodině je tedy již nejspíš 
nenajdete.  
 
Dohlášky na místě: Omezené možnostmi pořadatele (mohou dojít čipy nebo mapy) – viz 
popis kategorií níže. Všechny dohlášky se hradí na místě. Do dohláškových formulářů 
nezapomeňte v soutěžních kategoriích HD 10-14 uvádět registrační číslo (nebo alespoň 
oddíl!)  
 
Kategorie s čipem pro předem přihlášené a pro omezený počet i na místě: 
HDR (děti s doprovodem rodičů, bez fáborků); D10L H10L (fáborky, děti samostatně);  
D10, H10, D10, H12, D14, H14, T3 a T5A, B (lehčí trať 3 km, těžší trať 5,7 km) 
D= dívky, H= kluci, T = kategorie bez rozdílu pohlaví. 
POZOR: Závodníci T5A a T5B musí respektovat zařazení do kategorií dle určení pořadatele a vzít 
si příslušnou mapu. Jedná se o dvě různé kategorie. K tomuto opatření jsme přistoupili s ohledem 
na očekávanou velkou účast v této kategorii.  
 
Kategorie bez čipu - pro dohlášení na místě do vyčerpání map: 
P2 – nenáročná lehká trať 2 km, vhodná pro začátečníky. Tato kategorie razí 
kleštičkami do papírové průkazky, kterou závodníci obdrží na prezentaci.  
 
Startovné: Přihlášení předem 30-100 Kč, přihlášení na místě 70-110 Kč (dle věku a typu 
kategorie). Podrobně viz rozpis. 
 
Popisy kontrol: V centru závodu budou popisy k odběru ve formě piktogramů. Kategorie P2 a 
HDR budou mít na shromaždišti k dispozici i slovní popisy kontrol.  



 
Občerstvení: Srub Gizela 
 
Mytí: Až doma 
WC – vyřešte si cestou, zákazníci srubu Gisela mohou využít i jeho WC (1 kadibudka). Všude 
udržujte čistotu!! 
 
Vyhlášení: Nebude, v cíli dostanou všechny malé děti diplom a bonbón. 
 
Výsledky: Průběžné výsledky v centru závodu, celkové pak v ORISU 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4718 
 
Protesty: u hlavního rozhodčího, vklad 200Kč. Případné protesty proti oficiálním výsledkům po 
ukončení závodu se zasílají na adresu pořádajícího subjektu USK Praha – orientační běh,  
Na Folimance 2, 12000 Praha 2 
 
Zdravotnické zabezpečení: V cíli nebo v centru závodu MUDr. Bára Baldrianová, MUDr. Lenka 
Horáková 
 
Za odložená zavazadla pořadatel neručí. 
V době závodu zákaz kouření, působení hluku, vstupu do mladých porostů a 
oplocenek. Neodhazujte odpadky! Nesahejte na zvířecí mláďata a nezachraňujte je! 
Dávejte pozor na cyklisty! Závod probíhá na vlastní nebezpečí! 
Psy mějte zásadně na vodítku. Děkujeme! 
 
Přejeme Vám mnoho zdaru na tratích našeho závodu! 
 
Funkcionáři závodu: 
ředitel závodu: Pavel Horák 
hlavní rozhodčí: Jan Gajda, R3 
stavitel tratí: Kateřina Městková  
tajemník závodu: Kristina Gajdová 
 


