
                                       100 let existence sportovního klubu a 60 let OB v klubu 

 
ROZPIS  

veřejného závodu 

Pořádající orgán:  Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt: SK GORDIC Praha Kačerov (MKP) a SK Stopa Praha, z.s. (SSP) 

Datum:  Neděle 21.6.2020 – sprint  

Centrum závodu:  Hřiště SK GORDIC Praha Kačerov, Za Mlýnem 101, Praha 4 - Braník, PSČ 14701 

  – GPS 50.0335883N, 14.4268303E 

Omezení startu: Počet startujících je omezen na 400 (300 startujících ze startu 1 a 100 ze startu 2) a 100 náhradníků 

 Počet bude případně upraven pokud vejde v platnost zvýšení počtu účastníků hromadných akcí.  

Kategorie:  D10, D12, D14, D16, D21A, D21B, D35, D45, D55, D65, D75 (kategorie D18 startuje v kat. D21)  
 H10, H12, H14, H16, H21A, H21B, H35, H45, H55, H65, H75 (kategorie H18 startuje v kat. H21) 

 Směrné časy dle oblastního SŘ 2020. 

Přihlášky: Do neděle 14.6.2020 23:59 hod POUZE přes přihlašovací systém ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz 

 JENOM REGISTROVANÍ ZÁVODNÍCI. 

Vklady: 
 Kategorie 
 DH 10 až DH 14, DH 65, DH 75 80,- Kč 
 Ostatní   120,- Kč 

Půjčovné za kontaktní SI čip:  40,- Kč. 

 Ztráta zapůjčeného SI čipu:  700,- Kč, novější typ podle skutečné pořizovací ceny. 

Platbu vkladů: POUZE PŘEVODEM na bankovní účet 2900883792/2010, variabilní symbol = kód oddílu v adresáři ČSOS; do 
zprávy pro příjemce napište pouze registrační zkratku oddílu. 

Systém ražení:   Elektronický razicí systém SPORTIdent. Všechny kontroly (včetně cílové) budou nastaveny v bezkontaktním 
režimu BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 20 - 40 cm).  

 V centru závodu bude k dispozici krabička SIAC battery test pro ověření dostatečné kapacity baterie čipu. V 
posledním startovním koridoru bude umístěna krabička SIAC test umožňující ověření funkčnosti 
bezkontaktního ražení.  

Prezentace:  V centru závodu od 9:00 až 10:30 hod.   

 Na prezentaci se dostaví pouze ti závodníci (yástupci oddílů), kteří budou potřebovat půjčit čip, doplatit 
startovné či vyzvednout startovní čísla – prosíme o snahu snížit počet prezentujících osob. 

Start 00:  11:00, intervalový (v případě zvýšení povoleného počtu může být posunut na 10:30)  

Kategorie D10, D12, D65, D75, H10, H12, H65 a H75 mají start 2 na jiném místě, než ostatní kategorie! 

Vzdálenosti:  Centrum - prezentace    0 m   

Centrum – start 1 (start 2)  do 1500m (do 800m)  

Centrum – cíl     do 400 m 

Mapa:  100 let SK Gordic Praha Kačerov, 1:4 000, E 2m, formát A4+ (prodloužená). Kategorie ze startu 2 budou mít 
měřítko mapy 1:3000. Autor mapy Zdeněk Koč, Michal Reichl; stav jaro 2020, zpracováno podle 
ISSprOM2019, mapy nebudou vodovzdorně upraveny  

Popisy kontrol:  BUDOU VYTIŠTĚNY NA MAPĚ! 

Popis terénu:  Centrum městské části Braník, vilová čtvrť, sportovní areál s přilehlým parkem. 

 Zákaz použití obuvi se hřeby, optimální je běžná běžecká obuv. Zakázaným prostorem je v době před a 
během závodu část Braníku, ohraničená ulicemi Jižní spojka – Vrbova – Branická - Jasná II – Zelený pruh. Platí 
zde zákaz parkování vozidel.   

Parkování:   Pořadatel nezajišťuje hromadné parkování osobní vozidel! Doporučené parkování je v NC Novodvorská 
Plaza (vzdálenost do centra 1,6 km) nebo na záchytných parkovištích na okrajích Prahy.  

 Pořadatel doporučuje využití hromadné dopravy – více v plánku.  

Zastávka  Linka č. Vzdálenost do centra 

Ve Studeném BUS 196, 197 0,6 km 

Na Vrstevnici BUS 170 1,0 km 

Nádraží Krč BUS 
Vlak 

117, 121, 203 
S8, S88 

1,6 km 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4484


 

 

Protesty:  Písemné protesty s vkladem 400 Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro zaslání protestů proti 
 oficiálním výsledkům: Jana Reichlová, Láskova 1796/15, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00 

Občerstvení:  V centru závodu NEBUDE zajištěno občerstvení po doběhu. 

WC:  V centru budou k dispozici toalety doplněné o 2 mobilní Toi-Toiky. Na startech bude po jedné mobilní 
toaletě.  Bude zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou a míst, 
kterých se běžně dotýkají ruce.  

Vyhlašování:   Abychom zamezili shlukování lidí, nebudou průběžné výsledky na shromaždišti zveřejňovány. Ze stejného 
důvodu neproběhne vyhlášení výsledků. Kompletní výsledky budou k dispozici večer po závodě na stránce 
závodu v systému ORIS 

Startovní čísla:  Každý oddíl obdrží na prezentaci startovní čísla pro všechny závodníky. Jakákoliv osoba bez startovního čísla 
může být z prostoru centra neprodleně vykázána. 

Upozornění:  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. První pomoc v centru závodu. 

 

Koronavirová opatření:   

 Snažíme se maximálně řídit oficiálními pravidly a doporučeními pro sportovní akce zveřejněnými na  https://zazdravecesko.cz/  
Přihlášením na závod účastník stvrzuje, že je zdráv a v posledních 14 dnech nepřišel do kontaktu s osobou nakaženou 
koronavirem ani neopustil  území České Republiky.  Prosíme závodníky, aby minimalizovali dobu strávenou na shromaždišti. 
Závodníci jsou povinni po celou dobu sportovní akce udržovat dvoumetrové rozestupy. Prostor shromaždiště je dostatečné 
rozlehlý (fotbalové hřiště), aby toto umožnil.  

 U vyčítání bude k dispozici desinfekce rukou. 

 Startovní koridory jsou dostatečně prostorné, aby umožnily udržovat rozestupy mezi startujícími závodníky. 

 Hlídání dětí nebude organizováno. 

  

Kategorie  startující ze startu 1 budou překonávat frekventovanou ulici po hlídaném přechodu pro chodce (pořadatelé a policie). 
Bude použit systém „přerušení času“ mezi dvěma povinnými kontrolami  - více na přiloženém obrázku.   

Závodník se přiblíží k ulici (značené jako nepřístupná oblast) a razí kontrolu 6. V tomto okamžiku se 
zastaví čas. Až to bude bezpečné, tak může závodník přejít ulici a orazit kontrolu 7. Má na to až 3 
minuty. Měření času se restartuje oražením kontroly 7. Doba strávená přesunem mezi 6 a 7 se z 
výsledného času závodníka odstraní. Pokud ovšem závodník stráví mezi 9 a 10 čas delší než 3 
minuty, pak se odečtou pouze 3 minuty a ne celý čas. 

 

Ochrana osobních   

údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS. 

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). V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi. 

 

Ředitel závodu:  Zdeněk Koč, R2  

Hlavní rozhodčí:  Jana Reichlová, R3 

Stavitel tratí:  Michal Reichl, R2 

 

Informace:  Web závodu - http://kacerov.stopapraha.cz/  

Kontakt – zkoc.par@seznam.cz 

 

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Pražské oblasti sekce OB 
ČSOS v roce 2020.  

 

Zdeněk Koč, ředitel závodu     Jana Reichlová, hlavní rozhodčí  

http://kacerov.stopapraha.cz/

