
 

POKYNY PRO ZÁVODNÍKY 

 

POŘADATEL Sportovní klub Praga, z. s. 

 

DATUM  14. - 16. srpna 2020 

 

CENTRUM Tis u Blatna, louka 1 km SV od obce, 50.0924767N, 13.3523719E, na shromaždišti bude dostatek 

  místa pro postavení klubových stanů. 

 
PARKOVÁNÍ na louce V od obce, 50.0888694N, 13.3525769E, za poplatek 100 Kč/ auto /3 etapy. 

 

PROGRAM pátek 14.8. E1 – krátká trať 

  sobota 15.8. E2 – klasická trať 

  neděle 16.8. E3 – zkrácená trať 

 

PREZENTACE Na závodě nebude probíhat klasická prezentace a nebudou vypláceny přeplatky startovného – 

  ty budou po závodě zaslány zpět na příslušný účet. 

 

DOHLÁŠKY Jsou možné ve vyhrazené části IT stanu (viz plánek) pouze do počtu vakantů ve startovní listině 

  v následujícím čase: pátek 14.8. – 12:00 až 14:00; sobota 15.8. – 9:00 až 11:00; neděle 16.8. – 

  9:00 až 11:00. 

  Vklady za 1 etapu jsou následující: 

  DH10L, HDR P, TD, TK 150 Kč   

  DH10-14, DH65-80 285 Kč 

  ostatní kategorie 330 Kč 

 

VZDÁLENOSTI 

 

 start cíl parkoviště 

E1 1 250 m 1 250 m 300 – 700 m 

E2 1 500 m 0 m 300 – 700 m 

E3 1 000 m 0 m 300 – 700 m 

 

  Start a cíl E1 nejsou u sebe, ale cesta na start a z cíle je částečně společná. 

 

POPISY KONTROL 

  Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru. Popisy pro jednotlivé etapy budou 

  barevně odlišeny: E1 – bílé, E2 – žluté, E3 – modré. 

 

 

 



MAPY  E1 – Lidčina skála, 1:10 000, E=5 m, stav jaro 2020, hl. kartograf: Jan Drbal,    

   rozměr 210x297 mm, laserový tisk 

  E2 – Čertovka, 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2019 - zima 2020, hl. kartograf: Jan Drbal,  

   rozměr 385x390 mm, ofsetový tisk, pro kategorie H18A, H20A, H21A, H21B, H21E, H35A a

   H40A 

  E2 – Čertovka, 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2019, hl. kartograf: Jan Drbal, rozměr 210x297 mm, 

   laserový tisk, pro kategorie D10L, D10, D12, D14, D60, D65, D70, D75, H10L, H10, H12, 

   H75, H80, HDR a P 

  E2 – Čertovka, 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2019 - zima 2020, hl. kartograf: Jan Drbal,  

   rozměr 295x305 mm, laserový tisk, pro ostatní kategorie 

  E3 – Jelení skok, 1:10 000, E = 5 m, stav léto 2019, hl. kartograf: Jan Drbal, rozměr 297x210 mm, 

   laserový tisk 

  

  Mapy budou vodovzdorně upraveny. Mapy se v cíli etap nevybírají. Chovejte se v duchu fair play. 

 

Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník – plošinka, černý křížek – umělý objekt, černé kolečko – 

ohniště. 

Vývraty nejsou mapovány. 

Výrazné hranice porostů jsou kresleny zelenou přerušovanou čarou. 

 

TERÉN  Smíšený, mírně kopcovitý les s velkým množstvím situačních detailů (balvany, srázy, porostové  

  detaily), dobrá průběžnost, středně hustá síť komunikací. 

 

ZAKÁZANÝ PROSTOR 

  Všechny lesní prostory v okolí centra. Během závodu platí přísný zákaz vstupu do oplocenek a na 

čerstvě osázené plochy. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

 

START  E1 00 = 13.00 

  E2 00 = 10.00 

  E3 00 = 10.00 

 

Závodníci kategorií HDR, P, TD, TK mají volný start (startují oražením startovací krabičky) kdykoliv 

od startovního času 0 do startovního času 90. 

  Vzdálenosti na start – viz tabulka vzdáleností výše. 

  Cesta na start bude značena modrobílými fáborky z centra.  

  Po odstartování si každý závodník odebírá sám mapu z koše označeného příslušnou kategorií.  

  Řazení map bude viditelně vyvěšeno na startu. Cesta od transparentu start na mapový start bude

  značena červenými fáborky. Na mapovém startu bude lampion. 

 

SYSTÉM RAŽENÍ 

  Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent v KONTAKTNÍM režimu. 

  Závodníci s vlastním SI-čipem si zkontrolují, zda odpovídá číslo čipu uvedené ve startovní listině a 

  případnou změnu nahlásí na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce půjčení čipu, jej  

  obdrží u prezentace a vrátí jej po doběhu do cíle poslední etapy, ve které startují. Za půjčovné čipu 

  bude od neregistrovaných závodníků vybírána vratná záloha 1 000Kč. Nulování a kontrolu čipu  

  provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za  

  správné vynulování a kontrolu svého čipu. Na cílové čáře razí závodníci cílovou jednotku, vyčítací 

  jednotka je umístěna v místě prezentace. V případě selhání elektroniky (krabička nepípá ani  

  nebliká) použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. 

 

ČASOVÝ LIMIT 

  E1 – 75 min, E2 – 180 min, E3 – 120 min 

 

 



 

 

OBČERSTVENÍ 

  V cíli všech etap bude k dispozici pitná voda a voda se šťávou. 

  Na delších tratích E2 a E3 jsou občerstvovací stanice zakresleny kelímkem 

  v mapě. Na občerstvovacích stanicích bude pitná voda.  

 

PRVNÍ POMOC 

Ošetření drobných poranění bude poskytnuto v cíli, případná další zdravotní péče v nemocnici 

v Rakovníku. Každý startuje na vlastní nebezpečí a je zodpovědný za své zdravotní pojištění! 

 

VÝSLEDKY Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru na infotabuli. Konečné výsledky etap budou  

  na internetové stránce závodu. Oficiální výsledky závodů budou zveřejněny na internetové stránce 

  závodu. 

 

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

  Po 3. etapě budou vyhlášeni první tři závodníci celkových výsledků (součet časů všech tří etap) 

 ve všech kategoriích, vyjma kategorií P, TD, TK, HDR a DH10L. Všichni účastníci HDR a DH10L 

obdrží malou odměnu. Předběžný čas vyhlášení je v neděli ve 14 hodin, bude upřesněn rozhlasem.

  

PROTESTY Protesty přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč. Případné protesty proti 

  oficiálním výsledkům lze zaslat na e-mail: tis2020@sk-praga.cz 

 

JURY ZÁVODU (pro všechny etapy) 

  Složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti. 

 

DĚTSKÝ KOUTEK 

Během každé etapy bude na shromaždišti fungovat dětský koutek/školka – viz plánek. Prosíme, 

odkládejte děti pouze na nezbytně nutnou dobu. 

 

STRAVOVÁNÍ V centru závodů bude zajištěn prodej s klasickým sortimentem. Teplým jídlem, studenými i horkými 

  nápoji. Prosíme, přineste si pokud možno vlastní kelímky. Horké nápoje bude možno  

  zakoupit v opakovatelně použitelných kelímcích. 

 

WC  V centru závodů a centru všech etap mobilní budky (ToiToi). 

MYTÍ  V centru závodů s dostatkem užitkové vody. 

 

INFORMACE http://sk-praga.cz/zavody/tis2020/ – stránka závodů 

  e-mail: tis2020@sk-praga.cz 

 

UPOZORNĚNÍ Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se 

souhlasem ředitele závodů. 

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí a každý je zodpovědný za své zdravotní pojištění! 

Svojí účastí na závodě závodníci deklarují, že jim není známo, že přišli v posledních dvou týdnech 

do styku s nakažlivým onemocněním, ani se u nich neprojevují příznaky takovéhoto onemocnění. 

Platí zákaz vstupu psů do lesa (viz čl. 20.9 Pravidel OB). 

FUNKCIONÁŘI 

  ředitel: Jakub Landovský 

  hl. rozhodčí: O. Sysel (E1), J. Flašar (E2), J. Veselý (E3) 

  stavba tratí: C. Sysel (E1), E. Sieglová (E2), M. Kondrát (E3) 

 

PODĚKOVÁNÍ Pořadatelé děkují zaměstnancům Lesní správy Žatec, obcím Blatno a Tis u Blatna, hasičům z  

  Jesenice za dodávku užitkové vody, také Statnímu pozemkovému úřadu a ing. Janě Chárové za  

  zapůjčení luk pro centrum závodu. Firmě TÜV SÜD Czech s.r.o. děkujeme za podporu při pořádání. 
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Centrum závodu: 

 


