
Hostivické sprintování 2019 
neděle 10. března 2019 

2 sprinty v jeden den 

Trail-O 

Pražská zimní liga 

Akce pro veřejnost 

 
 

R O Z P I S 

 
 
Pořádající subjekt: TJ Hostivice 
 
Centrum:  Hostivice, sokolovna (https://mapy.cz/s/3lKFy) 
 

Funkcionáři: ředitel:  Lenka Kettnerová 
  hlavní rozhodčí: Pavel Kettner, R3 
  stavitel tratí: Lukáš Kettner, R3 
 
Typ závodu: dopoledne – sprint s pevným pořadím kontrol 

odpoledne – sprint freeorder/scorelauf/labyrint na 15 min 
  Přesná podoba bude upřesněna v pokynech, nebude to nic záludného. 

 
Kategorie:             A – hlavní trať 

 B – o něco kratší varianta avšak neméně náročná  
 D – trať pro děti (do 12 let), oba tréninky budou mít pevné pořadí kontrol 

 Z – velmi jednoduchá trať pro začínající veřejnost s pevným pořadím kontrol 
   
  V případě většího zájmu bude použita rozdělovací metoda, aby se stihlo odstartovat.  

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


Přihlášky: Prostřednictvím systému ORIS, ve výjimečných případech na 
kettnerova.lenka@seznam.cz. Uzávěrka řádných přihlášek je 7. 3. 2019. Dodatečné 
přihlášky jsou možné pouze na místě. Budou připraveny mapy navíc. 

 
Vklady: 30kč za závodníka a závod (60kč za oba závody). 

 
Prezentace: V neděli 10. 3. 2019 od 8:30 do 9:15 hodin v centru závodu. 
 
Terén: Městská zástavba, přilehlé parky a sad. 
 

Mapa: Husovo náměstí, 1:2 500, E 2 m, stav únor 2018, revize 02/19, ISOM 2007, autor Vojtěch 
Kettner 
Hostivice Ke Stromečkům, 1: 5000, E 2 m, stav únor 2018, revize 02/19, ISOM 2007, autor 
Vojtěch Kettner 

 Hostivice Třešňovka, 1 : 4000, E2 m, stav únor 2019, ISOM 2007, autor Kettner 

 
Systém ražení:  Elektronický systém Sportident, k dispozici bude několik „klasických“ čipů k zapůjčení za 

poplatek 20kč/závod. Všechny krabičky (včetně cílové) budou nastaveny v režimu BEACON 
(bezkontaktní režim). Při poruše razte kleštičkami do připravených políček na mapě.  

 
Start 00: intervalový na krabičku, bez startovky jak kdo přijde 
 Dopolední sprint: 10:00 až 11:30 
 Odpolední sprint: 13:00 (časy se můžou v závislosti na počtu závodníků lehce změnit) 
 
Výsledky: Budou vyvěšovány v centru závodu, výsledky se počítají pro každý závod odděleně. 
 
Doprava: Nejlepší vlakem do stanice Hostivice a poté kousek pěšky. Další možnost je autobusem do 

zastávky Hostivice a pěšky cca 400m. 
 
Vzdálenosti: Nádraží – centrum závodu: 400 m  

Centrum závodu  -  start  do 500m 
Centrum závodu – cíl do 500 m 

 
Parkování: Auta v přilehlých ulicích, omezené možnosti, dodržujte pravidla silničního provozu. Městská 

policie sídlí nedaleko a je velice aktivní. Kola je možné postavit do stojanu u vchodu do 
sokolovny. 

 
Vyhlášení: Vyhlášení vítězů bude pro první tři dívky a první tři chlapci v kategorii D(děti) pro každý sprint 

odděleně. Ostatní kategorie nebudou vyhlašovány. 

  
Obuv: Doporučujeme silniční atletickou obuv, boty s hřeby nejsou povoleny!  
 
Protesty: Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu.  
 

Poznámky: -V sokolovně bude možnost převléknutí a úschovy věcí 
 -Akce je spojená se závodem trail-o, který si můžete vyzkoušet 
 -Akce je zařazena do projektu „Dny orientace v přírodě“ 

 
Upozornění: - Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  
 - Jde pouze o měřený trénink bez omezení dopravy, dbejte na svoji bezpečnost! 
 -Pro potřeby pořadatele mohou být pořizovány dokumentační fotografie   

mailto:kettnerova.lenka@seznam.cz

