
 
 

ROZPIS 
 1. závodu seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích (DsM) 

 1. závodu Žaket Pražského poháru žactva 
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Pražský krajský svaz ČSOS 

 
 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 

DATUM Středa 15. 5. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ Praha-Nebušice 

CENTRUM ZÁVODU Základní škola Nebušice, Nebušická 369, 50.1115N, 14.3312E  

DOPRAVA Bus MHD 161 a 312 do zastávky Škola Nebušice. 
Parkování v okolních ulicích. V okolí školy je parkování omezené dopravním značením! Využijte MHD! 

TYP ZÁVODU Krátká trať, intervalový start. 
Závod probíhá podle platných pravidel OB. 
Předpokládané časy vítězů v soutěžních kategoriích podle soutěžního řádu PKS ČSOS. 

KATEGORIE Soutěžní: 
D-10, D-12, D-14, H-10, H-12, H-14  

Nesoutěžní a tréninkové (s časomírou na čipy): 
D10F, H10F – délka 3,4 km po fáborkách, cca 2 km při zkracování 
V kategoriích D10F a H10F platí (tak jako v soutěžních kategoriích) zákaz doprovodu.  

Kategorie TF T1 T2 T3 T4U 

Délka (km) 3,4 2,5 2,3 5,3 5,0 

Obtížnost po fáborkách lehká středně 
náročná 

středně 
náročná 

náročná 
U = mapa s omezenými informacemi 

V tréninkových kategoriích včetně TF je dovoleno „stínování“ (ne-aktivní doprovod další osoby pro 
případ, že by se závodník dostal do problémů). Mapu si bere pouze závodník, nikoli doprovod. 

Kategorie „Z“ pro začátečníky a ty, kdo se chtějí „jen proběhnout“ (bez časomíry a čipu): 

Kategorie Z1 (HDR) Z2 Z3 

Délka (km) 1,7 2,7 3,7 

Obtížnost velmi lehká lehká středně 
náročná 

V kategoriích pro začátečníky je možné startovat v libovolně velkých skupinách. 

V kategorii Z1 (rodiče s dětmi) má tým automaticky v ceně startovného 2 mapy, v Z2 a Z3 je ve 
startovném 1 mapa. Na mapě bude vytištěn mapový klíč, slovní popisy kontrol a závodní průkaz pro 
oražení kontrol jehličkovými kleštěmi. Úplným začátečníkům na startu vysvětlíme vše potřebné pro 
úspěšné zvládnutí trati.  

Trať kategorie Z1 není fáborkovaná. Vzhledem k velkému počtu dětí na fáborkované trati prosíme 
všechny rodiče, kteří děti nestínují, ale aktivně vedou, aby využili tuto trať. 

Výklad barevné škály obtížností 

RAŽENÍ Elektronický razicí systém SPORTIdent (kromě kategorií Z). 
SI jednotky NEBUDOU v bezkontaktním režimu AIR+. 
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, i v případě nedokončení závodu. 
Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. 
Začátečníci v kategoriích „Z“ mají klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na mapě. 

PŘIHLÁŠKY Do pondělí 13. 5. 2019 přes ORIS (oris.orientacnisporty.cz). Nouzově na e-mailovou adresu 
prihlasky@fspraha.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). 
Kategorie „Z“ mají přihlášky pouze na místě. Kategorie „Z“ nejsou tedy zadány v elektronickém 
přihláškovém systému ORIS! 

http://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf
http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:prihlasky@fspraha.cz


 
 

  

VKLADY 

Žáci ZŠ Nebušice mohou startovat v kategorii Z1 zdarma. 
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč, požadavek uveďte v přihlášce. Od závodníků bez registrace v ČSOS 
bude vybírána záloha 1000 Kč. 
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti, případně platby za celý oddíl do středečního dopoledne 
převodem na účet č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo klubu v adresáři 
ČSOS. V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu! 

Kategorie do 13. 5. po 13. 5. / na místě 

TF, D-10F, D-10, D-12, D-14, H-10F, H-10, H-12, H-14 40 Kč 60 Kč 

Z1 (HDR), Z2, Z3 
 

40 Kč 

T1, T2, T3, T4U 100 Kč 150 Kč 

PREZENTACE 15:30 – 18:00  v centru závodu 
Kategorie „Z“ mají oddělenou prezentaci. Sledujte značení v centru závodu. 

START 16:00 – 18:15 
Startovní čas bude přidělen na startu, startovní interval v soutěžních kategoriích je 2 minuty. 
Kategorie „Z“ mají start oddělený od ostatních kategorií, na dohled. Sledujte značení cestou na start. 

CÍL Uzavření cíle (a začátek stahování kontrol) v 19:15. 
Přizpůsobte tomu svůj čas startu a výběr kategorie! 

VZDÁLENOSTI MHD-centrum: 100 m 
parkování-centrum: 100-500 m 
centrum-start: do 1200 m 
cíl-centrum: do 700 m 

MAPA 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM2010, stav jaro 2019, autor Milan Borovička 
Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

TERÉN Kopcovitý se skalnatými a kamenitými srázy Šáreckého údolí, ve vrchních částech rovinatější. Kromě 
dobře průbežných částí menší část prostoru vznikla divokým zplaněním bývalých sadů a polí, kde je 
velmi nepravidelná hustota porostů (světle zelená až po tmavou) a místy bujný bylinný podrost. 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Případné protesty proti konečným výsledkům lze zaslat na adresu pakuo@email.cz. 

ŠKOLKA Nebude zajištěna. 

UPOZORNĚNÍ Provozování prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

INFO O OCHRANĚ 
OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
(GDPR) 

Přihlášením každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v informačním systému 
ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské a propagační fotografie. 

INFORMACE Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz, 728 32 30 38 
 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU Ředitel závodu: Pavel Kurfürst 

Hlavní rozhodčí: Milan Borovička (R2) 

Stavitel tratí: Karel Nitsch (R3) 
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