
 
 

 

 
 

POKYNY 
             
  
 

1. závodu jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 
1. závod Manufaktura Pražského žebříčku 
1. závodu veteránského i žákovského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 
1. závod Středočeského žebříčku 
1. závodu jarního žebříčku mládeže Ještědské oblasti 
1. závodu Ještědského žebříčku dospělých 
závodu celostátního Rankingu DH21 (koeficient 1.00) a veteránů 
veřejného a náborového závodu 
             

  
 

 
Datum a místo: Neděle 24. 3. 2019, Travčice, okres Litoměřice, http://www.obec-travcice.cz/ 

Informace:  Jana Buková, janabuk@atlas.cz, tel. 731 899 545 
 
Centrum:  Fotbalové hřiště v obci Travčice, GPS: 50.5025575N, 14.1961506E 
   Oddílové stany lze stavět na louce poblíž centra, bude vyznačeno. 
 
Prezentace:  V centru závodu: 8:30 - 9:30. 

Kategorie TF, Z1, Z2, T1, T2 mají samostatnou prezentaci 8:30 – 11:30. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum 0 - 1000 m 
   centrum – start  1200 m 
   cíl – centrum  1400 m 
 
Parkování:  Louka vedle centra, poplatek 20kč – omezený počet míst. 
   Další parkování v ulicích obce Travčice – rovněž omezený počet míst. 

Prosíme o co největší obsazenost vozidel osobami a při parkování o dodržování 
pokynů pořadatele. 

 
Popisy kontrol: V centru závodu, samoobslužný odběr. 

Mapa:   Travčický les 
1 : 10 000  kategorie: DH10F, DH10, DH12, DH14, DH40, DH45L,   DH45K, 
DH50, DH55, DH60, DH65, DH70, DH75, H80, TF, Z1, Z2, T1 
1 : 15 000 kategorie: DH16, DH18, DH20, DH21L, DH21K, DH35L, DH35K, T2 

 
   E = 2,5 m, stav zima 2019, autor Pavel Simr, mapový klíč ISOM2017 
   Mapa nebude vodovzdorně upravena, mapníky budou k dispozici na startu. 

 
Mapy nebudou v cíli vybírány, prosíme o dodržování fair-play. 

 
Zakázané prostory: Značeno symbolem ISOM2017 709 (červené šrafování), cesty vedoucí do těchto 

prostorů budou v terénu přehrazeny červeno-bílou páskou. Mezi nevyznačené 
zakázané prostory dále patří pískovna v okolí startu, obdělaná pole a čerstvě 
osázené paseky. 

 
Upozornění: V závodním prostoru se nachází oplocený vojenský prostor /Dvojité oplocení s 



ostnatým drátem/ , dodržujte odstup od oplocení min. 10 metrů kvůli spuštění 
alarmu. Na okrajích závodního prostoru se nacházejí dvě střelnice, které by měly být 
v provozu./Střelba je dost slyšitelná.ale není třeba se obávat/ 

 
Terén: Smíšený les s různou průběžností a podrostem, lehce zvlněný, s hustou sítí 

komunikací. 
 
Oblečení a obutí: Doporučujeme ochranu končetin kvůli podrostu. 
 
Systém ražení:  Elektronický způsob označování kontrol Sport-Ident. 

Krabičky SI nebudou během závodu nastaveny na bezkontaktní způsob označování. 
Závodníci nedisponující vlastním čipem si jej mohou vypůjčit u pořadatele za 
poplatek, viz Vklady. 
Jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát. 
V případě nefunkční SI jednotky na kontrole razí závodník mechanicky do R-políček 
v mapě a tu pak v cíli předá rozhodčímu, který po provedení kontroly zařadí 
závodníka do výsledků závodu. 
Vyčítání čipů je v centru závodu, v případě odstoupení ze závodu je povinnost 
nechat čip také vyčíst. 
 

Start:    00 = 10:00, intervalový. 
Kat. TF, Z1, Z2, T1, T2 volný start na krabičku SI do 12:00 

 
Cíl: Vzdálenost cíl -  centrum 1400 m. 
 Cíl se nachází blízko startu, kde bude  možnost odložení věcí. /za deště  bude 

přístřešek 
 Čas uzavření cíle: 180 minut po startu posledního závodníka 
 
Délky tratí:  Viz samostatná příloha. 
                                    Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích jsou stanovené 
                                    dle SŘ OB 
                                    
 
Občerstvení: Některé kategorie na trati, dále v cíli voda a voda se šťávou, v centru závodu stánky 

s občerstvením. 
 
Startovní listina: K dispozici na ORIS, dále bude vyvěšena v centru závodu a na startu. 

Časový limit: 180 minut 
 
Výsledky: Průběžné vyvěšování v centru závodu, konečné výsledky budou zveřejněny     

v ORIS. 

Vyhlášení výsledků: V centru závodu po 14h, bude upřesněno v den závodu. Vyhlášeny budou kat. 
DH10F až DH16. Děti v kat. TF a Z1 odměna v cíli. 

  
Šatny:   K dispozici menší zastřešená fotbalová tribuna v centru.Vlastní oddílové stany 
   V případě deště bude přístřešek na odložení věcí i na startu. 
 
WC, mytí:  Mobilní WC v centru závodu, mytí zajištěno nebude. 
 
První pomoc:  V centru závodu. 
 
Dětský koutek:  Po dobu závodu v centru. 
 
Odpad: Třídění odpadu do barevně odlišených odpadkových pytlů (žluté na 

plasty, ostatní na zbylý odpad).Prosíme o udržování pořádku. 
 

Jury:                                      Složení bude vyvěšeno na shromaždišti 

 
Funkcionáři závodu: ředitel   Jana Buková, R3 
   hlavní rozhodčí  Miroslav Šimek, R3 



   stavitelé tratí  Jiří Heller R3, Miroslav Duda R3 
 
Ochrana osobních 
údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a 
výsledků na webu závodu (www.obroudnice.cz) a v informačním systém ORIS 
(https://oris.orientacnisporty.cz/). 
Fotografování 
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 
zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. 
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to 
explicitně fotografovi. 

 
Upozornění:               Pořadatel nenese zodpovědnost za zdravotní problémy vzniklé během akce. 
                                   Každý účastník se účastní na vlastní zodpovědnost. 
 
Poděkování:               Děkujeme obci Travčice a jejímu starostovi za podporu naší akce , 
                                  poskytnutí zázemí fotbalového hřiště a obce. 
                                  Městu Roudnice n.L. za poskytnutí dotace. 
                                  Firmě Het za sponzorskou spoluúčast 
 
 
Plánky:  Parkování 

Příjezd A: od dálnice D8 – sjezd 35 
   Příjezd B: od Terezína ze silnice 608 
   Příjezd C: od Nučniček a Roudnice 

Příjezd D: na louku vedle centra, v případě naplnění kapacity budou auta směrována 
na příjezdy A, B a C./na parkoviště P1 se vejde několik desítek prvních aut. Pokud 
budete přijíždět po ukončení prezentace, směřujte už rovnou k jinému příjezdu 

 

 
 



 


