
Pokyny závodu 

2. závod Středočeské a Pražské oblasti na krátké trati 
2. závod jarního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18) 

2. závod Manufaktura jarního žebříčku Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18) 

Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - DH75) 

Závod celostátního Rankingu 2018 koef. 1,00 (v kat. DH21) 

Veřejný a náborový závod v orientačním běhu 

 

Datum konání:  neděle 31.3.2019   

Pořádající orgán: Středočeský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt: SKOB Slaný (SLA) 

Klasifikace:  závod jednotlivců s intervalovým startem na krátké trati 

Místo (centrum): Kvílice – Základní škola  

Parkování na místních komunikacích dle pokynů pořadatele.  

Platí zákaz parkování na zelených travnatých plochách a před vjezdy do domů.  

Prezentace: V centru závodu 9:30 – 10:30 hod (pro soutěžní kategorie) 

    9:30 – 12:00 hod (pro kategorie trénink a začátečníci) 

 Nevstupujte do areálu školy v znečištěné a zablácené obuvi a v obuvi s hřeby. Škola 

má nové podlahy, ať nedojde k jejich poškození - rádi bychom zde pořádali i další 

závody. 

Systém ražení: Sportident – ražení kontaktní, možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den. Vratná záloha 

pro neregistrované závodníky 700 Kč. Při ztrátě či zničení čipu záloha propadá. 

Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi  
do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji 
označí jménem závodníka a oddílem. 

Při vstupu do startovního koridoru je každý závodník povinen vynulovat čip  
v elektronické krabičce CLEAR. Dále je povinen provést kontrolu čipu v krabičce CHECK. 
V posledním koridoru bude umístěná krabička SIAC OFF pro vypnutí čipů SIAC.  

Popisy kontrol: samoobslužný odběr v centru závodů 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 0 - 1000 m 

 centrum – start:  1800 m, převýšení 60 m (modrobílé fáborky) 

 cíl – centrum:   1400 m (modrobílé fáborky) 

 Cesta na start vede kolem cíle, kde si budete moct odložit věci a po doběhu si je 

vyzvednout. 

Závodní prostor: lesní prostor Kejkol a Horka (mezi obcemi Lotouš Písek – Jedomělice) 

Mapa: Kejkol 2019 - Horka, měřítko 1:10000, E= 2 m, stav: únor 2019, kartograf: Zdeněk Švec, 

 formát A4, mapový klíč: ISOM 2017, laserový tisk, mapy nebudou vodovzdorně 

upravené 

https://mapy.cz/s/3oZdW
https://mapy.cz/s/3oZdW


Zvláštní mapové zelené kolečko - význačný strom  zelený křížek – vývrat 

symboly:  hnědý trojúhelníček – plošinka   černý křížek – sloupek 

černé kolečko - nivelační tyč    

Terén: mírně zvlněný, s pískovcovými skalkami, hustá síť cest 

Povinné úseky: start – začátek orientace a sběrná kontrola – cíl budou značeny červenými fáborky 

Parametry tratí: jsou k dispozici v Orisu  

Pozor na křížení tratí ve všech kategoriích od HD14 výše, případně na umístění kontrol 
v těsné blízkosti (protínající se kolečka kontrol jsou vystřižena).  

Spojnice mezi kontrolami vedoucí přes jinou kontrolu jsou zalomené. Delší tratě (ty se 
sběrnou kontrolou č. 101) mají též křížení trati s doběhovým (cílovým) koridorem.  

Pečlivě sledujte čísla a pořadí kontrol a neběhejte do cíle v půlce závodu! :) 

Start 00: 11:00 – POZOR ze soboty na neděli dochází ke změně času!!! 

soutěžní kategorie – intervalově dle startovní listiny 

tréninkové kategorie TF a T – v samostatném koridoru v libovolném čase přes 

startovací SI jednotku v čase od 11:00 do 13:00 hod 

kategorie začátečníci Z1-HDR a Z2 – ze samostatného odděleného startu (nedaleko 

startu soutěžních kategorií) v libovolném čase od 11:00 do 13:00 hod – na startu 

obdrží mapu oproti dokladu o úhradě startovného z prezentace, závodníkům v této 

kategorii se čas neměří, nebudou uvedeni ve výsledcích  

Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu PSOS. 

Časový limit:  90 minut  

Cíl:  Mapy se nebudou v cíli vybírat. Dodržujte pravidla fair play. 

Vyčítací jednotka bude umístěna v místě prezentace. Každý závodník je povinen 
nechat si vyčíst čip v prostoru prezentace i v případě, že závod nedokončí. 

Uzavření cíle:  15:30 hod   

Průběžné výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů a na 
http://liveresultat.orientering.se. Konečné výsledky budou umístěny v Orisu. 

Vyhlášení vítězů: Proběhne ihned po vyhlášení výsledků nočního přeboru z předchozího dne. 

Budou vyhlášeni první tři závodníci v dětských a mládežnicích tratích (DH10F – DH14). 
Závodníci obdrží diplom a drobnou odměnu. 

Předpokládaný čas vyhlášení 15:30 hod. Bude upřesněno průběžně na shromaždišti. 

Občerstvení: Pro všechny závodníky po doběhu v cíli voda nebo šťáva. 

v centru závodů zajišťuje Restaurace U jezírka, v nabídce bude: kuřecí vývar s nudlemi, 

domácí bramborák se zelím, smažené nudle (s kuřecím x se zeleninou), klobása 

(neobsahuje lepek) spišská, zvěřinová, langoš (česnek, kečup, sýr), párek v rohlíku, 

vařená kukuřice, hamburger, kuřecí stehenní steak 

Školka: v centru závodů 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4960
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4960
http://psob.dig.cz/dokumenty/sr2019.pdf
http://psob.dig.cz/dokumenty/sr2019.pdf
http://liveresultat.orientering.se/
http://liveresultat.orientering.se/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4960
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4960
http://ujezirka.cz/
http://ujezirka.cz/


WC: Pouze na shromaždišti v areálu školy. Udržujte pořádek a čistotu, nevstupujte do 
areálu školy v znečištěné a zablácené obuvi a v obuvi s hřeby. Cestou na start WC 
není, použijte toalety na shromaždišti, neznečišťujte les. 

Mytí: zajištěno na shromaždišti  

První pomoc: drobná poranění v cíli, ostatní v nemocnici ve Slaném 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Helena Zemková R3 
 hlavní rozhodčí: Ludmila Hrdličková R2 
 stavitel tratí:  Jan Hanák R2 

Informace: ORIS, mail: h.zemkova@seznam.cz  

Protesty:  Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB 

čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 poštou na adresu: Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283, 

274 01 Slaný  

 Protest proti startovní listině před konáním akce dle Pravidel OB čl. 8.2. mailem: 

hrdlickova.lu@seznam.cz, poštou: Ludmila Hrdličková, Nosačická 1283, 274 01 Slaný  

Jury: bude doplněno v den závodu v prostoru centra 

Předpis:   Závodí se podle platných Pravidel OB a Prováděcích pokynů SSOS a PSOS 

Ochrana os. 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 
v informačním systému ORIS 

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, prosím, explicitně 
fotografovi. 

Upozornění:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! 

Je nutné dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody!  

Pokyny nebudou v obálkách, jsou k dispozici v Orisu a budou vyvěšeny na shromaždišti. 

 

               Ludmila Hrdličková      Helena Zemková 
   hlavní rozhodčí      ředitelka závodu  

 

   
 

Děkujeme Vojenským lesům a statkům ČR, s. p., Lesům České republiky s.p., obci Kvílice a Základní škole 

v Kvílicích za vstřícný přístup a svolení uspořádat závody na jejich pozemcích. 

  

Akce je pořádána za finanční podpory: 
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Zároveň vás zveme na:  

 

➢ sobotní odpolední měřený MTBO trénink v rámci seriálu tréninků Pražské ligy. 

Kdo by si chtěl vyzkoušet orientační jízdu na horských kolech (MTBO), má jedinečnou možnost. 

Více informací naleznete na stránkách Pražské MTBO ligy. 

➢ sobotní Mistrovství oblasti v nočním OB. 

Více informací naleznete v ORISu. 

 

http://www.mtboliga.cz/
http://www.mtboliga.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4959
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4959

