
 
 

Milí závodníci, 
věříme, že jsme pro Vás připravili kvalitní závody, na jaké jste zvyklí. Solidní vědecké prognózy ohledně šíření 
virů jsou ale neúprosné. Čeká nás tvrdý podzim a dost na našem jednání závisí, kolik Pražských žebříčků 
letos ještě bude. Buďte, prosím, zodpovědní a k sobě ohleduplní. Pokud se necítíte zcela v pořádku, na 
závody nejezděte!! Zbytečně se nezdržujte na shromaždišti, myslete na rozestupy kdykoliv, vytvoří-li se 
jakýkoliv shluk lidí.   
Snažíme se koronáči zkomplikovat přenos několika opatřeními: Ve startovní listině zohledňujeme kvůli 
společné dopravě kluby, navýšili jsme počet toalet, k dispozici bude dezinfekce, občerstvení po doběhu si 
načepujete do vlastních nádob, s lítostí rušíme stupně vítězů pro děti, školka jen v nejnutnějších případech 
po předchozí e-mailové domluvě, výsledky on-line. Startovné, prosím, zaplaťte bezhotovostně předem. 
Nutné změny a dohlášky nám napište rovněž předem – na prezentaci přijďte jen v nejnutnějších případech. 
V nádrži Drásov se lze koupat, navštívit památník Vojna v Lešeticích se laskavě doporučuje. 
https://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/navstevni-doba/ 
Tak pěkné závody a držme se. 
 

POKYNY 
 

 2. závodu podzimního Manufaktura pražského žebříčku 

 2. závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti 

 2. závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 

 závodu celostátního Rankingu a Rankingu veteránů 

 veřejného a náborového závodu  

 
 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN Pražský krajský svaz ČSOS 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT Oddíl orientačního běhu VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 

DATUM Neděle 13. 9. 2020 

CENTRUM ZÁVODU Drásov, louka na jižní straně obce, 49.6987N, 14.1147E  

PREZENTACE 9:30 – 10:15  v centru závodu, v nejnutnějších případech. Snažte se veškeré platby i dohlášky 

vyřešit předem. Oddíly, které si přejí fyzické potvrzení o platbě převodem, napište 
nám do pátku požadavek e-mailem - ostatním oddílové obálky vydávat nebudeme. 
prihlasky@fspraha.cz 

Do 13:30 lze přihlásit na nesoutěžní tratě Z1, Z2, Z3 bez omezení, oddělená prezentace od 
závodních a tréninkových kategorií. 

VZDÁLENOSTI parkoviště-centrum: 200 m 
centrum-start: 250 m 
cíl-centrum: 150 m 

START 00 = 11:00 

Závodníci kategorie TF, T1, T2, T3 mohou startovat na startovní krabičku ve startovním čase 
30 – 180 (11:30-14:00).  

Závodníci kategorie Z1, Z2, Z3 mají oddělený start v blízkosti startu ostatních kategorií. 
Mohou startovat od 11:00 do 13:30.  

PARKOVÁNÍ Na louce v obci Drásov podle pokynů pořadatelů. 
Bude vybíráno parkovné: za obsazené auto (3 a více lidí) 20 Kč, za neobsazené auto (méně 
než 3) 40 Kč. Připravte si drobné. Nevracíme . 

https://www.muzeum-pribram.cz/cz/pamatnik-vojna-lesetice/navstevni-doba/
mailto:prihlasky@fspraha.cz


 
 

ŠATNY Centrum závodu je pod širým nebem na louce. Je možné postavit oddílové stany.  

MAPA Houpačka v babím létě 1:15 000 pro kategorie DH16-35, pro ostatní Houpačka v pozdním 
létě 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM2017, stav 08/2020, autoři Roman Horký, Petr Cigoš, 
Milan Borovička, Pavel Kurfürst. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně 
upravena. 

TERÉN Zvlněný, porostově členitý se střední hustotou cest, ve velké části prostoru terénní detaily a 
kameny. 

RAŽENÍ Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie. 
SI jednotky NEBUDOU v bezkontaktním režimu AIR+. 
Kategorie „Z“ pro začátečníky razí jehličkovými kleštičkami do startovního průkazu, který je 
součástí mapy. Čas si měří pouze samoobslužně a mohou jej zaznamenat na místě k tomu 
určeném (u ostatních vyvěšených výsledků). 

POPISY KONTROL Samoobslužný odběr v centru závodů. Kategorie „Z“ pro začátečníky mají slovní popisy na 
mapě. 

ČASOVÝ LIMIT 150 minut, uzávěrka cíle v 17:30, následuje stažení kontrol 

ODEVZDÁVÁNÍ MAP Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play! 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ Bohužel kvůli prevenci šíření epidemii nebude. Sláva vítězům, čest poraženým. 

PRVNÍ POMOC V centru v kavárně.  

WC V centrum závodu mobilní WC, na startu není. 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze 
zaslat po ukončení závodu na adresu borovicka.milan@seznam.cz. 

ŠKOLKA Nebude. Snažíme se ve startovní listině vyjít vstříc všem požadavkům rodičů. Pokud se to 
z nějakých důvodů nepodařilo, jsme schopni po předchozí e-mailové domluvě 
janebova@post.cz zajistit hlídání samostatných dětí po nezbytně nutnou dobu.   

OBČERSTVENÍ Občerstvení na trati pro kategorie HD16-35.  

Šťáva v cíli k načepování do vlastních nádob. 

V centru závodu bude pořadatelská KAVÁRNA STAVÁRNA se sladkým i slaným občerstvením 
a nápoji. Pro omezení plastu vítáme vlastní kelímky. 

PŘEDPIS Závod se řídí Pravidly OB, Soutěžním řádem sekce OB ČSOS, Soutěžním řádem a 
Prováděcími předpisy k soutěžím Pražského a Středočeského krajského svazu ČSOS. 

FOTOGRAFOVÁNÍ V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti 
o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě 
závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, 
prosím, explicitně fotografovi. 

JURY ZÁVODU Bude zveřejněna na místě.  

INFORMACE Ondřej Skripnik, oskripnik@volny.cz, 737 37 25 73 
Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz, 728 32 30 38 

 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU 

Ředitel závodu: Ondřej Skripnik, Pavel Kurfürst 

Hlavní rozhodčí: Milan Borovička (R2) 

Stavitel tratí: Tomáš Fibír 
 

 

mailto:janebova@post.cz

