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POKYNY  

Klacky [9] open  
Žaket pražský pohár žactva 

 

Pořádající orgán:  Pražský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt:  VŠTJ Ekonom Praha (EKP), Oddíl OB Kotlářka (DKP) 

Datum:   20. 6. 2018 

Místo konání: Praha 3 – Žižkov; Pražačka (zezadu škol), Sportovní areál Pražačka, vstup 
z ulice Nad Ohradou, vstupem do Sportovního a rekreačního areálu Pražačka (GPS 
50.0931N,14.4762E). 

 
Shromaždiště: V areálu udržujte pořádek! K dispozici WC, občerstvení. 

V případě nepříznivého počasí bude k dispozici místo na úschovu věcí. 
Oddílové stany není možno na shromaždišti stavět. 
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Parkování: Pořadatel nezajišťuje. Parkování je možné v omezeném rozsahu (v oblasti je vyhrazena 
zóna pro rezidenty) v přilehlých ulicích. Pro dopravu na závod doporučujeme využít MHD.  
 
Nejbližší zastávka MHD: Vozovna Žižkov, tramvaj 1, 9, 11 (vzdálenost od shromaždiště cca 
300 metrů). Cesta na shromaždiště nebude vyznačena fáborky. 

Prezentace: Na shromaždišti.  15:30 - 16:30 pro štafety 

15:30 – 17:30 pro jednotlivce. 

Pozor změna oproti Rozpisu!!! 

Soupisky: Termín na zadání soupisek je prodloužen až do středy 20. 6. 2018 do 11,00 hodin. 
Změny v soupiskách po tomto termínu na prezentaci za poplatek 50,- Kč na 
štafetu. V závodních kategoriích štafet může startovat jeden člen z jiného oddílu. 

Kategorie: 
žákovské štafety: DH10, DH12, DH14 

fáborkové štafety: DH10L 

ostatní štafety:  DHF (firemní štafety), DH21, OPEN MIX (bez omezení složení štafety) 

jednotlivci:   P (příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky), T3, T4 (tréninkové kategorie). 

 
Parametry tratí: 

Trať délka kontrol převýšení

DH10L 0,9 km (1,2 km) 7 20m
DH10 1,03–1,06 km 8 20m
DH12 1,12–1,18 km 10 40m
DH14 1,87–1,95 km 11 40m
DH21, DHF 2,77–2,93 km 13 70m
OPEN MIX 1,87–1,95 km 11 40m

P 1,34 km 9 35m
T3 2,83 km 18 55m
T4 3,99 km 23 105m

 Štafety

Jednotlivci

 
 
Trať pro DH10L je značena v terénu červenobílými fáborky. 
 
Na trati štafet není závěrečný pytlík, je nahrazen delším diváckým úsekem před sběrnou 
kontrolou (cca 280m), tento úsek absolvují i jednotlivci v závěru tratí. 
 
Popisy kontrol:  štafety – na mapách 
   jednotlivci – na mapách + k odběru na shromaždišti 
 
Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent, kontaktní režim. Závodník je povinen si 
vynulovat a zkontrolovat svůj čip při vstupu do startovního koridoru. Při poruše elektronického ražení 
razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi. Mapu s náhradním ražením odevzdá rozhodčímu. 
Závodník je povinen bezprostředně po doběhu vyčíst čip na shromaždišti. V případě půjčení čipu 
ho ihned po vyčtení vrátí pořadateli. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. 
 
V případně krádeže kontroly pokračujte v závodu! 
 
Vzdálenosti:   
MHD Vozovna Žižkov – shromaždiště 300 m, neznačeno 
shromaždiště – start    0 m 
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shromaždiště – cíl    0 m 
 
Mapa:  Pražačka – Na Krejcárku, měřítko 1 : 5 000, E = 2m, stav červen 2018. Rozměr A4, 
laserový tisk, mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Radim Ondráček. Mapa bude vodovzdorně 
upravena. 
 
Zvláštní mapové značky: 

 
 

Terén: Park, městský les, travnaté plochy, cesty, svažitý. Jelikož se jedná o městský les, mohou se 
zde pohybovat i obyčejní civilisté např. na procházce se psem, cyklisté. Chovejte se proto ohleduplně. 

Startovní čísla: Závodníci štafet jsou povinni umístit viditelně na svůj dres startovní čísla, která 
obdrží při prezentaci. 

 

Start:  

Štafety:  00 = 17,00, hromadný start prvních úseků, po vlnách 
00  DHF, DH10L, DH10 
05  DH12, OPEN MIX 
10  DH14, DH21 
Start neodběhnutých úseků proběhne cca v 18,15 v prostoru předávky. 

 
Jednotlivci: 16:30 až 18:00; startovní časy budou přiděleny na startu, závodníci startují 

oražením startovací krabičky podle pokynu pořadatele. Po startu je povinný 
úsek značený oranžovými fáborky na mapový start označený v terénu 
lampionem. 

 
Předávka a průběh závodu štafet: 
Závodníci 1. úseků startují z prostoru před bránou, kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. 
Všichni závodníci si při vstupu do startovního prostoru vymažou svůj čip a zkontrolují vymazání čipu. 
Po startu je povinný úsek značený oranžovými fáborky na mapový start (začátek orientace) označený 
v terénu lampionem. Po absolvování své tratě závodník přibíhá na diváckou kontrolu, po ní následuje 
divácký úsek na stadionu ke sběrné kontrole. Za sběrnou kontrolou závodník odhazuje mapu, 
pokračuje předávkovým koridorem vpravo k výdejně map, kde bere mapu označenou startovním 
číslem a číslem následujícího úseku své štafety, orazí cílovou kontrolu a předává štafetu předáním 
mapy dalšímu členu štafety. 
 
4. úsek po odhození mapy vbíhá do cílového koridoru vlevo. Pořadí štafet v cíli určuje rozhodčí, 
podle pořadí v jakém závodníci proběhnou cílovou čárou. Po proběhnutí cílovou čárou musí 
závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové 
jednotky 
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Plánek stadionu a centra: 
 

 
 
Detail předávky: 
 

 
 
Výsledky: Předběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na shromaždišti, konečné včetně 
mezičasů v systému ORIS a na webu závodu. 
 
Časový limit:  štafety: 45 minut od startu posledního závodníka;  jednotlivci: 60 minut. 

Zakázané prostory: soukromé plochy (ISSOM 2007 527.1), zakázaný prostor (ISSOM 709.0) – 
šrafované oblasti; zákaz vstupu do závodního prostoru mimo vlastní závod.  
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Přísný zákaz vstupu na umělý trávník fotbalového hřiště! 
 
Obutí:  Přísný zákaz používání bot s hřeby! Na startu bude kontrolováno! 
 
Cíl:  Bude zde možnost občerstvení (voda, šťáva). Uzávěrka cíle cca v 19:00 hodin. 
 

Vyhlášení výsledků: Pouze v kategorii štafet (OPEN MIX vyhlašovány nebudou), cca v 18,30. 

 
Protesty: Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům 
lze zaslat po ukončení závodu na adresu: Vladislav Kalous, Suchdolské náměstí 445/7, Praha 6 - 
Suchdol 165 00.  
 
Jury: Složení jury závodu bude vyvěšeno na shromaždišti. 
 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB. 
 
Upozornění: Účastníci se  akce  účastní  na  vlastní  nebezpečí. Stálá lékařská služba není 
zajištěna. Účastníci akcí mohou být fotografováni pro reportážní účely a svojí účastí souhlasí 
s tím, aby byly jejich fotografie za uvedeným účelem zpracovávány a zveřejňovány. Za 
odložené věci pořadatel neodpovídá. Pořadatel  bude  zpracovávat  osobní  informace  účastníků  
za  účelem  zpracování  a vyhodnocení výsledků akce, účastí na akci účastníci vyjadřují s tímto 
zpracováváním souhlas. 

 
Funkcionáři: 
Ředitel závodu  Nikolas Domín, R3 

Hlavní rozhodčí  Vladislav Kalous, R3  

Stavitel tratí   Milan Pidrman, R3 

Bližší info: dominnikolas@seznam.cz | +420 737 861 310 

 
Vedle sportovního areálu, kde proběhnou závody, je venkovní bazén, info o aktuální otevírací době 
na www.prazacka.cz. 

 

Rozvoj mládežnického sportu v našem oddílu podporuje grantem Hlavní město Praha. 

 


