
 

 

Pokyny Závodu ve Hvězdě 

Hygienická opatření: Dle nařízení vlády je třeba nosit roušky na venkovní akci, která má 

v jeden čas více než 100 účastníků. Sice nás tam občas nemusí být více než 100, ale stejně 

poprosím o dodržování roušek na shromaždišti. Dodržujte, pokud to jde, 2 m rozestupy, 

dezinfikujte si ruce a na závod nejezděte, pokud máte i náznaky nemoci. Všechny platby a 

přihlášky se dají vyřešit předem online. 

Děkujeme 

 

Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka, z. s.  

Datum: 23. 9. 2020, středa 

Centrum závodu: Dětské dopravní hřiště Vypich, Na Vypichu 1a, 50.0820519N, 14.3433111E 

Vstup pro veřejnost levou bránou; účastníci středečního/čtvrtečního tréninku vstup pravou 

brankou; Veřejnost má zakázáno vstupovat do budovy, vše bude ohraničeno červeno-bílou 

páskou. 

Za odložené věci neručíme a v případě špatného počasí budou provizorní přístřešky. 

Doprava: MHD Vypich, BUS Dopravní hřiště Vypich, případně Metro A – PETŘINY 

Parkování v okolí velmi omezené – „modré zóny“  

Mapa: Hvězda, 1:4000, e = 2 m, stav 2014-2020 (v místech kontrol by to mělo docela sedět), 

klíč ISSprOM 2019, laser tisk, formát A3, pro kategorie „Z“ A4, mapoval Milan Borovička. 

Mapa bude na voděodolném papíru PRETEX. 

Terén: klasický pražský lesopark, který je místy hodně zarostlý (doporučujeme krytí dolních 

končetin), hustá síť zpevněných komunikací, v zadní části je prudký svah.  

Dodržujte vyznačené zakázané prostory v mapě (nově vysázené plochy, trávníky na hlavních 

cestách), vše je v mapě zaznačeno, v terénu nikoliv a nebude hlídáno. Postupy vedou tak, 

aby „nelákalo“ porušování zákazu. Ukázka viz níže: 

 

  



 

 

Tratě: 

A: 4 km, 24 kontrol, nejvíce náročná; Na trati jsou použity „motýlky", jedna uzlová kontrola 

se razí 2x nebo 3x, dodržte stanovené pořadí 

B: 3,1 km, 16 kontrol, méně náročná a kratší trať 

C: 1,8 km, 8 kontrol, jednoduchá trať 

Z: 1,1 km 6 kontrol, velmi jednoduchá trať, lze běžet bez čipu a ve skupince 

Upozornění: v lese budou fáborky, těch si nevšímejte, slouží pro tréninkové účely 

Prezentace: Od 15:50, platby na místě výjimečně, vše se dá vyřešit dopředu. Dohlásit lze do 

počtu volných map pouze kategorii „Z“. 

Na prezentaci se půjčují čipy. 

Start: 00 v 16:00, volný na krabičku, konec startu v 18:45 (změna oproti rozpisu), ti z vás, 

kteří si užívají v lese déle, nechoďte na poslední chvíli 

Cíl: uzávěrka cíle v 19:15 od 19:15 se začínají sbírat všechny kontroly, západ slunce ve cca 

v 19:00, počítejte s tím 

Start a cíl jsou u sebe u hlavní brány do Obory Hvězda (bude značeno fáborky), nejbližší od 

dopravního hřiště 

Limit závodu: dokud se neuzavře cíl 

Ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent (kategorie Z může razit i kleštičkami do mapy) 

SI jednotky BUDOU v bezkontaktním režimu AIR+. Lze použít i běžné čipy a razit kontaktně. 

Po doběhu do cíle je závodník povinen si nechat vyčíst čip, i v případě nedokončení závodu.  

Popisy kontrol: na mapě 

Výsledky: po skončení závodu v ORISu 

Občerstvení, školka, mytí: není 

WC: 3x TOITOIka 

Funkcionáři závodu: 

Ředitel závodu a informace: Přemysl Novák (R3), novak.premysl@centrum.cz 

Hlavní rozhodčí: Pavel Klaška (R2) 

Stavitel tratí: Hana Koubová 
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Závod finančně podpořila MČ Praha 6. 

 


