
Pokyny   
4. závod seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích 

4. závod Žaket pražského poháru žactva 

 

  

Tento dokument obsahuje doplňující informace k rozpisu závodu. 

 

Upozornění: 

Závod probíhá bez omezení provozu na místních komunikacích. Prosíme závodníky o opatrnost při jejich 

přebíhání. Vybrané přechody budou hlídány pořadateli. Dbejte jejich pokynů. 

V prostoru závodu se mohou vyskytnout dočasné výkopy. V mapě nebudou značeny. 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

 

Zdůrazňujeme zákaz překonávání těchto mapových značek: 

 

 

Nepřístupná oblast – fialové šrafy – takto vyznačené plochy a silnice je možné překonávat pouze v místě 

vyznačených průchodů (na obrázku v pravé dolní části). 

 

Soukromá plocha – žlutozelená (především předzahrádky domů) 

 

Nepřekonatelná vegetace – zelenočerná 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/5305_e9e6387db4f05ef78d378965a46ed15f.pdf


 

Nepřekonatelný plot – tlustá černá čára doplněná dvojící černých čárek. Na obrázku vpravo dole, pro srovnání 

je vlevo nahoře zobrazen překonatelný plot. 

 

Nepřekonatelná zeď – tlustá černá čára. 

Centrum závodu: 
Hřiště u ZŠ Novoborská, Praha – Prosek, 50.1276819N, 14.4997633E. Bude značeno od stanice metra Střížkov 
oranžovými fáborky. 
 
Vzdálenosti:               

metro Střížkov – centrum 1000 m, značeno oranžovými fáborky 

centrum – start = 250 m, značeno modrobílými fáborky 

cíl – centrum = 0 m 

Liniová trať: 

Tratě kategorií D/H10F a TF budou značeny fáborky z červenobílé pásky. Doprovod je možný pouze u kategorie 

TF. 

Popisy kontrol: 

V centru závodu. 

Start, ražení a měření času:  

Elektronický razicí systém SPORTIdent (kromě kategorií „Z“). 

SI jednotky BUDOU v bezkontaktním režimu AIR+, včetně cílových jednotek. 

Před startem je potřeba čip vybulovat (krabička označená „CLEAR“) a poté zkontrolovat (krabička označená 

„CHECK“). Samotný start probíhá na pokyn startéra oražením startovní krabičky. 

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, i v případě nedokončení závodu. 

Začátečníci v kategoriích „Z“ mají klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na mapě. Tito závodníci 

nebudou zařazeni do výsledků. V centru závodu bude umístěno vzorové ražení, podle kterého si závodníci 

mohou sami zkontrolovat své ražení. 

Možnost zapůjčení čipu u pořadatele. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. Půjčovné SI čipů: 40 

Kč, neregistrovaní závodníci zaplatí vratnou zálohu na čip ve výši 1000 Kč. V případě ztráty půjčeného čipu bude 

pořadatel vyžadovat 1000,-Kč. 

Časový limit: 

Konec závodu je v 19:00, poté začne sběr kontrol. 

Občerstvení: 

Voda se šťávou v cíli závodu. 

Vyhláčení výsledků: 

Přibližne v 18:30 v centru závodu. Budou vyhlášeni pouze závodníci, kteří si vyčtou čip do 18:15! 



Parametry tratí: 

D10  1 km 9 kontrol 

D10F  2 km 9 kontrol 

D12  1 km 11 kontrol 

D14  2 km 12 kontrol 

H10  1 km 11 kontrol 

H10F  2 km 9 kontrol 

H12  2 km 12 kontrol 

H14  2 km 14 kontrol 

T3  3 km 16 kontrol 

T5  5 km 30 kontrol 

TF  2 km 9 kontrol 

Z1 (HDR) 1 km 10 kontrol 

Z2  1 km 13 kontrol 

Převýšení je u všech tratí zanedbatelné. 

Výměna mapy v kategorii T5: 

Kategorie T5 má na trati výměnu mapy řešenou oboustranným tiskem. Nezapomeňte si mapu otočit! 


