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POKYNY 

Hostivické sprintování 2019 
neděle 10. března 2019 

2 sprinty v jeden den 

Trail-O 

Pražská zimní liga 

Akce pro veřejnost 

 
 

Společná část 
 
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 a Vojta Kettner, oba R3 
 
Prezentace: V neděli 10. 3. 2019 od 9:00 do 10:00 hodin v centru závodu. 
 
Zázemí: V sokolovně bude k dispozici klubovna a předsálí, kde se můžete převléknout, uschovat si věci 

a trávit čas před druhým závodem. Dále bude k dispozici oplocený prostor dopravního hřiště 
za sokolovnou. 

 
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 

https://mapy.cz/s/3lKFy
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 Z – velmi jednoduchá trať pro začínající veřejnost s pevným pořadím kontrol, bez měření času 
a ražením do průkazky.   

   
Dohlášky: Pouze na místě v omezeném počtu dle možností pořadatele. 
 
Vklady: 30kč závodník/závod (60kč za oba závody). 
 
Systém ražení:  Elektronický systém Sportident. Všechny krabičky (včetně cílové) budou nastaveny v režimu 

BEACON (bezkontaktní režim). Před startovní čárou bude umístěna krabička SIAC test, pro 
kontrolu zapnutí bezkontaktního režimu. Při poruše razte kleštičkami do připravených 
políček na mapě. 

 

Vyčítání čipů: Bude pro oba závody v sokolovně (centrum závodu). 
 
Časový limit: 45 minut pro oba závody 
 

Popisy kontrol: Samoobslužně k odběru u prezentace. 
 
Výsledky: V centru závodu na monitoru v blízkosti vyčítání. Online výsledky po připojení k lokální síti 

obhostivice na adrese http://192.168.43.1:9000/reports. 

 
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 proběhne přibližně v 16h v centru závodu. Vyhlášeni budou první tři dívky a 

první tři chlapci v kategorii D (děti) pro každý závod odděleně. Ostatní kategorie nebudou 
vyhlašované. 

  
Obuv: Doporučujeme obuv se špunty, boty s hřeby nejsou povoleny!  
 

Občerstvení: Nebude k dispozici. Použijte vlastní zásoby  
 
Stravování: V centru města je několik restaurací. Nejblíže Čínská restaurace 100m 

(http://www.ukoruny.cz/ ) a pizzerie 400m (https://www.hostivicepizzadokrabice.cz/). 
Případně prodejna LIDL a další potraviny. 

 
Vybírání map: Mapy nebudou v cíli vybírány, dodržujte fair play. 
 
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. Účastí v závodě dává 
závodník souhlas pořadateli k použití pořízeného materiálu. 
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Dopolední závod 
Typ závodu:  Sprint s pevným pořadím kontrol pro všechny kategorie. Doběh do cíle nebude značený.  

 
Start: 00=10:00 až 11:45 

Intervalový (minimálně 45 sekund), start na krabičku! Přijďte na start včas, ať stihneme 

odstartovat. Cesta na start vede přeš železniční přejez. Nepřebíhejte trať v případě, že jsem 
šraňky dole. 

 
Mapa: Hostivické uličky, 1 : 4000, E 2 m, stav březen 2019, ISSOM 2007, autoři Vojtěch Kettner a 

Lukáš Kettner, nebude zabalena v mapníku 
 

Terén: Městská zástavba bytovek, spletité hostivické uličky a třešňový sad. 

 
Povinné úseky: Podběhnutí železniční trati, v mapě i popisech značeno povinným úsekem, v terénu 

neznačeno! 
 
Vzdálenosti: Centrum závodu – start: 500 m 
 Centrum závodu – cíl: 0m 

 
Odpolední závod 

Typ závodu:  Sprint s volným pořadím kontrol a vloženými povinnými postupy na začátku a na konci pro 
kategorie A a B. 

 

 Ukázka: 
Povinné postupy jsou označeny pořadovým číslem a kódem kontroly (v ukázce postup start-
kontrola 32 a kontrola 34-cíl). Kontroly 31, 33 a 35 je možné orazit v libovolném pořadí, např. 
35-31-33 nebo 35-33-31 atd. V popisech jsou kontroly seřazeny vzestupně podle kódů 

kontrol, nikoliv dle povinného pořadí! 

 
  

Pro kategorie D (děti) a Z (začátečníci) bude trať s  pevným pořadím kontrol. Doběh do cíle 
nebude značený. 

 

Start: 00=13:30 až 15:00 
Intervalový (minimálně 30 sekund), start na krabičku! Přijďte na start včas, ať stihneme 

odstartovat. 
 

Mapa: Ke Stromečkům, 1 : 4000, E 2 m, stav březen 2019, ISSOM 2007, autor Vojtěch Kettner, 
nebude zabalena v mapníku 

 

Terén: Městská zástavba, okolí škol a Husova náměstí.  
 
Vzdálenosti: Centrum závodu – start: 400 m 
 Centrum závodu – cíl: 350 m 

 
  


