
POKYNY 
Zařazení závodu  Závod podzimního Manufaktura pražského žebříčku a podzimního žebříčku 

Středočeské oblasti jednotlivců v kat. D/H10 až D/H20 

Závod Rankingu a rankingu veteránů 

Veřejný závod 

 

Pořádající orgán Pražský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt  KOB Tretra Praha z.s. 

Datum    12. 9. 2020 

Centrum závodu  Louka v obci Jevany, 49.9688664N 14.8097558E, 

https://mapy.cz/s/joteredove 

Prezentace   V centru závodu od 9:30 do 11:30, kategorie Z mají vlastní prezentaci 

otevřenou do 13:30.  

Dohlášky na místě nejsou možné z důvodu vyčerpání kapacity (neplatí pro 

kategorie Z1, Z2, Z3). 

Vzdálenosti   Centrum – start 1,2 km (nevede přes cíl) 

cíl – centrum 0,8 km  

parkoviště – centrum do 1 km, viz mapa na konci těchto pokynů 

Informace   Marek Valach (marek.valach.prg@gmail.com, 602660407) 

Funkcionáři   ředitel závodu Marek Valach (R3) 

Hlavní rozhodčí Tereza Hošková (R3) 

Stavitel tratí Vítězslav Zajíc (R3) 

 

Žádáme všechny přihlášené závodníky, aby v případě, že pociťují jakékoliv respirační problémy nebo 

jeví jiné příznaky nákazy COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, dušnost, bolest hlavy aj.), brali ohled na 

ostatní účastníky sportovní akce a přehodnotili svou účast na závodě. O totéž žádáme závodníky 

v případě, že se dostali do kontaktu s osobou, u níž byla prokázána nákaza COVID-19. 

Velice děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním. 

 

Start  

intervalový, 00 = 11:00.  

Start je společný pro všechny kategorie, bude však podélně rozdělen do několika startovních koridorů 

podle kategorií. Pozor, koridory budou mít rozdílný odběh k výdeji map a rozdílný počátek orientace! 

Vše bude na startu pečlivě značeno a kontrolováno pořadateli. Prosím, dbejte jejich pokynů. 

https://mapy.cz/s/joteredove
mailto:marek.valach.prg@gmail.com


Startovní procedura: tři minutové koridory, v prvním nulování SI čipu (clear), ve druhém kontrola 

mazání (check), ve třetím případné vypnutí bezkontaktních čipů (siac off).  

Kategorie Z1, Z2, Z3, TF, T3 a T5 mají volný start tj. mohou startovat dle pokynů pořadatele na startu, 

kdykoliv v rozmezí 11:00 až 14:00. Závodníkům v kategoriích TF, T3 a T5 se startovní čas začíná měřit 

oražením startovní SI jednotky na startovní čáře. V kategoriích Z1, Z2 a Z3 se čas neměří.  

Všechny ostatní kategorie startují dle startovací listin. 

Parkování  

Parkování je možné ve 4 lokalitách v Jevanech (P1 – P4) – viz mapky v závěru těchto pokynů. Platí 

zákaz parkování mimo místa označená pořadatelem. Pořadatel žádá závodníky, aby se pokusili 

optimalizovat množství aut z důvodu limitovaného množství parkovacích míst.  

Shromaždiště 

V centru závodu bude možnost postavit oddílové stany.  

Mapa  

Aldašín, 1:10 000, ekvidistance 5 m, zpracována v ISOM2017-2, revize Ondřej Měšťan – březen 2020 a 

srpen 2020, mapovali Michal Hodek, Vítězslav Zajíc, Kateřina Zamazalová, rozměr A4, laserový tisk 

(Žaket), mapa bude vodovzdorně upravena (pretex). 

Terén  

Převážně dobře průběžný plochý až mírně svažitý les s vegetačními a antropomorfními terénními 

detaily (zaniklá vesnice) se na jihu a západě láme do svahu s množstvím kamenných detailů různé 

velikosti. 

Tratě 

Krátká trať, směrné časy odpovídají Soutěžnímu řádu Pražské oblasti. Parametry tratí viz tabulka 

v závěru těchto pokynů. 

Zakázané prostory 

Silnice na okraji mapy, v mapě vyznačena v souladu s mapovým klíčem (značka 709), v terénu 

neznačeno. Bude na exponovaných místech hlídáno rozhodčími. 

Povinné úseky Start – počátek orientace, červené fáborky. 

Ražení 

Všechny kategorie kromě kategorií „Z“ využijí systém elektronického ražení SPORTident, který ovšem 
nebude nastaven v bezkontaktním režimu. V posledním startovním koridoru bude možnost vypnutí 
čipu SIAC. Je možno použít čipy všech řad. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Zájemcům 
pořadatel zapůjčí SI čip za poplatek 40 Kč, požadavek je nutno uvést do přihlášky. V případě ztráty čipu 
bude účtován poplatek ve výši 1.000 Kč za ztrátu čipu řady 5 a pořizovací cena u čipů novějších řad.  

V případě nefunkčnosti SI jednotky použijte mechanické ražení do mapy. Kleště najdete na spodní 
straně vrchní části stojanu. Případné mechanické ražení předložte ke kontrole rozhodčímu v cíli. 

Kategorie Z razí pomocí jehličkových kleští do průkazky obdržené na prezentaci. V centru závodu bude 

vyvěšeno kontrolní ražení. 



Popisy kontrol 

Volně dostupné v centru závodu k odebrání. 

Časový limit  

90 min. 

Cíl 

Závod končí oražením cílové SI jednotky na cílové čáře. Uzavření cíle bude v 15:40. V cíli bude zajištěna 

základní první pomoc. 

Výběr map  

Mapy nebudou vybírány, od závodníků je očekáváno dodržování pravidel. 

Výsledky  

Z epidemiologických důvodů (předcházení shlukování) nebudou průběžné výsledky vyvěšovány 

v centru závodů. Najdete je online na http://www.tapis.cz/vysledky  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení výsledků  

14:30 v centru závodu, vyhlášeni budou první tři závodníci v kategoriích DH10F a DH10 – DH14. 

Pro nejmenší účastníky bude připravena drobná odměna v cíli. 

První pomoc 

Základní zdravotnická pomoc bude zajištěna v centru závodu 

WC 

Mobilní toalety TOI-TOI, umyvadla a dezinfekce budou dostupné v centru závodu. 

Protesty 

Během závodu písemně do rukou hlavního rozhodčího, společně s vkladem 400 Kč. Po ukončení 
závodu na adresu klubu: KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s., Žárovická 1657, Praha 21, 
190 16. 

Školka  

Z epidemiologických důvodů nebude zřízena. 

http://www.tapis.cz/vysledky


Občerstvení 

Z hygienických důvodů bude podávána pouze balená voda v cíli. 

Předpis  

Závodí se dle platných Pravidel OB sekce OB ČSOS, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a 

Prováděcích předpisů k soutěžím Pražské a Středočeské oblasti. 

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, ve znění pozdějších předpisů. 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 

Jarmila Němečková (VSP), František Pašek (KAM), Dominika Plochová (DKP) 

 
Mapa 

 

 

  



 

Parametry tratí 
Kategorie Délka trati Převýšení Počet kontrol 

D10 1,7 65 6 

D10F 3 65 6 
D12 2,1 70 10 

D14 2,6 75 12 
D16 2,9 85 13 

D18 3,3 85 13 

D20 3,3 100 15 
D21K 3 70 13 

D21L 4,5 100 18 
D35 3,6 90 15 

D45 3,2 70 12 

D55 2,6 55 11 
D65 2,1 55 8 

D75 1,9 60 8 
H10 1,8 65 7 

H10F 3 65 6 
H12 2,3 75 11 

H14 3,4 90 14 

H16 3,6 85 16 
H18 3,8 70 16 

H20 3,8 75 16 
H21K 3,8 85 16 

H21L 5,5 125 21 
H35 5,1 90 18 

H45 4,1 100 16 

H55 3,1 70 14 
H65 2,5 75 11 

H75 1,9 70 8 
Z1 1,6 35 7 

Z2 2,2 65 9 

Z3 2,7 85 11 
T3 3,1 115 15 

T5 5 95 18 
 


