
 

 

 
 
 
 
 
Pokyny: Trojský orienťák 2019 
— 
2. závod seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích 
2. závod Pražského poháru žactva Žaket 
Přebor Župy podbělohorské ČOS 
pořádaný za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha Troja, Botanické zahrady Troja, 
nakladatelství Žaket a Městské policie v Praze 7 
 
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 
Pořádající subjekt: TJ Sokol Troja, oddíl orientačního běhu  
Pravidla: Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního 

řádu PKS ČSOS 
 
Datum:  středa 22. 5. 2019 
 
Centrum závodu: kemp TJ Sokol Troja, Trojská 171a, Praha 7 – Troja 
   V centru bude k dispozici stan na odložení věcí, v restauraci toalety. 
 
Doprava: Doporučujeme použít MHD — Metro C > Nádraží Holešovice >> Bus 

112 > Čechova škola (do centra 2 min.) nebo Tram 17 > Trojská (do 
centra 5 min.). Limitované možnosti parkování, hrozící postih. 

 
Vzdálenosti: Centrum > Start: 1100m / převýšení 40m.  
 Značeno modro-bílými fáborky.  

Cíl > Centrum: 1100m.  
Značeno červeno-bílými fáborky. 

 
Kategorie:  soutěžní :   D10, H10, D12, H12, D14, H14 
   tréninkové :  TF, HD10L, T3, T5 
   začátečnické :  Z1 (HDR), Z3 
 
Typ závodu:   Krátká trať 
 
Délky tratí / převýšení: HD10F, TF  2,2 km / 60 m 
    H10   2 km / 65 m 

D10   1,6 km / 60 m 
    H12   2,5 km / 70 m 
    D12   2,2 km / 70 m 
    H14    3,2 km / 75 m 
    D14   2,9 km / 75 m 
    T3   3,7 km / 75 m 

   T5   4,6 km / 75 m 
    Z1   1,6 km / 60 m 
    Z3   2,2 km / 75 m 



 

 

   
Mapa: Nově zmapována Horní Troja, měřítko 1:5000, ekvidistance 2m, 

ISSOM 2007, stav jaro 2019.  
Formát A4 – HD10F, HD10, HD12, HD14, TF, T3, Z1, Z3 
Formát A3 – T5  
Laserový tisk Žaket. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

 
Terén:  Kopcovitý, se skalnatým vrškem, nepravidelná hustota porostů, areál 

botanické zahrady, nedaleké sídliště i divoký sad. Bohatá síť 
komunikací a oplocenek. Respektujte zakázané prostory (označeno 
bílo-červenou páskou) – v prostoru Botanické zahrady nevstupujte do 
záhonů a buďte maximálně ohleduplní k veškerému porostu a k 
expozicím v zahradě a k jejím návštěvníkům! 

 Botanickou zahradou se probíhá dvěma povinnými průchody – značeno 
v mapě symbolem. Dbejte pokynů pořadatelů. 

 
Omezení:  Přísný zákaz používání bot s hřeby !!! 
 
Popisy kontrol: Dostupné samoobslužným odběrem v centru závodu. Pro kategorie 

HD10F, HD10, TF, Z1, Z3 i na mapě. Pro začátečnické kategorie 
budou slovní popisy kontrol vyvěšeny v centru. 

 
Liniová trať:  HD10F a TF – značená červeno/bílými fábory 
 Kategorie TF je určena pro začátečníky s povoleným stínováním rodičů 

či trenérů; u kategorie HD10F je dozor zakázán, je určena pro 
závodníky bez doprovodu. 

 
Prezentace:  od 15:00 do 18:00 hod. v centru závodu 
 
Startovné: přihlášení v 1. termínu / přihlášení v 2.termín a dohlášky na místě 

Z1, Z3: 40 Kč / 40 Kč 
TF, HD10F, HD10, HD12, HD14: 40 Kč / 60 Kč 
T3, T5: 100 Kč / 150 Kč 
Půjčovné SI čipů: 40 Kč / vratná záloha pro neregistrované závodníky v 
oddílech ČSOS je 500 Kč. Při ztrátě čipu bude požadovaná úhrada 700 
Kč. Obyvatelé MČ Praha – Troja mají startovné zdarma. 
Kategorie TF a Z1 mají v ceně 2 mapy pro případný doprovod – 
nebudete-li 2.mapu potřebovat, budeme rádi, když ji přenecháte dalším 
zájemcům. 

 
Dohlášky: Pouze omezeně v centru závodu za zvýšené startovné (kromě Z1, Z3) a 

pouze do vyčerpání počtu map. 
 
Start:   00 = 16:00 hod.  

Startuje se intervalově. Startovní časy pro soutěžní kategorie HD10, 
HD12, HD14 se přidělují na startu v rozřazovacím koridoru - řaďte se 
podle kategorií do jednotlivých koridorů.  Startuje se v předepsaných 
odstupech 2 minut (odstup závodníků ze stejného oddílu je 4 minuty). 
Pro ostatní kategorie budou zřízeny samostatné koridory, startovní 
odstupy přibližně 1 minuta.  
Startuje se do 18:15 hodin. 



 

 

 
Způsob ražení  
a měření času: Soutěžní a tréninkové kategorie razí kontroly elektronickým razicím 

systémem SportIdent (čipem). Před startem je třeba vynulovat čip 
(CLEAR krabička) a potvrdit nulování (CHECK krabička) v 
předstartovním koridoru. Všechny kategorie razící čipem startují na 
startovní krabičku po odstartování startérem. NEZAPOMEŇTE 
ORAZIT STARTOVNÍ KRABIČKU. V případě poruchy razícího 
zařízení, oražte kontrolu kleštěmi do připravených políček na mapě. 
Kategorie Z1, Z3 razí kontroly kleštěmi do kartičky nebo přímo do 
mapy a měří si čas sami (vezměte si sebou tužku a hodinky; eventuálně 
Vám na startu a v cíli pomůžeme). Kdo odevzdá kartičku s oraženými 
kontrolami v cíli, bude zařazen do výsledkové listiny zveřejněné na 
webu pořadatele. 

 
Cíl: Cíl nutno označit čipem (cílová krabička). Cíl se uzavírá v  19,30 hodin. 

Od 19:30 hod. se také budou sbírat kontroly z tratí, takže je již nemusíte 
najít. Po dokončení závodu je třeba v centru závodu vyčíst čip, a to i 
v případě, že závod nedokončíte nebo nenajdete všechny kontroly. 
Mapy se neodevzdávají, dodržujte fair play. 

 
Výsledky: Průběžně budou výsledky vyvěšeny v centru. Konečné výsledky pak na 

ORISu. Vyhlášení výsledků soutěžních kategorií bude v 18:30 – 18:45 
hodin. Z organizačních důvodů vyhlásíme závodníky, kteří dokončí 
závod a vyčtou čip do 18:15 hod. 

 
Občerstvení: V centru závodu bude k dispozici voda se sirupem. V restauraci je 

možné zakoupit pivo a nealkoholické nápoje - vstup pouze v čistých 
botách bez hřebů! 

 
WC:   V restauraci. 
 
GDPR: Přihlášením do závodu účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou 
pořizovány zpravodajské a propagační fotografie. Nepřejete-li si být 
fotografování, kontaktujte přímo fotografa. 

 
Funkcionáři:   Milan Paukert (ředitel závodu),  

Aleš Mička (stavitelé tratí) 
Miroslav Bazika R3 (hlavní rozhodčí). 
 

Protesty: s vkladem 400 Kč k rukám hlavního rozhodčího, případně písemně na 
adresu hlavního rozhodčího Křivenická 424, 18100 Praha 8 

 
Jury:   složení bude vyvěšeno v centru  
 
 
 
Správný směr všem závodníkům přeje oddíl OB TJ Sokol Troja, alias TJP! 


