
Utkání oblastních výběrů žactva 
Pražské, Středočeské a Západočeské oblasti 

P O K Y N Y 
Pořádající orgán: 

Pražský krajský svaz ČSOS, Středočeský krajský svaz ČSOS, Plzeňský krajský svaz ČSOS a 
Karlovarský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt:  

KOS Slavia Plzeň 

Datum: 

Neděle 11. 10. 2020 

Centrum: 

Severozápadní úbočí Krkavce (49.80500N, 13.33541E) 

Cesta bude značena z parkoviště aut na vrcholu Krkavce. 
Od autobusu na vrchol Krkavce využijte modře značenou turistickou značku (od silnice doleva do kopce) 

Parkování: 

Na vrcholu Krkavce (49.80225N, 13.34138E) 
POZOR: jediný možný příjezd po silnici Plzeň – Ledce je od Plzně (v Ledcích je uzavírka). 
Nevjíždějte na cestu vpravo k budovám! 

Výstup z autobusu je až 300 m za odbočením asfaltové cesty na Krkavec, v místě, kde silnici 
kříží modrá turistická značka (49.80358N, 13.35036E). Toto místo je pro zastavení autobusu 
mnohem bezpečnější, cestou na Krkavec nebudete muset uhýbat autům, a dokonce je to i pár 
metrů kratší. 

Prezentace: 

Pouze nezbytné změny soupisek – v centru do 10:30 
Výdej startovních čísel až po příjezdu Pražské oblasti. 

Systém ražení: 

Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky (s výjimkou cílové krabičky pro poslední 
úseky) budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do 
vzdálenosti 0,5 m). 

Před svým startem si závodníci samostatně vynulují a zkontrolují čipy. Krabičky budou umístěny 
u vstupu do předávkového území.  

Náhradní ražení při selhání kontroly do políček R v pravém dolním rohu mapy.  
Vyčítání čipů je bezprostředně za cílem (předávkou). 

Popisy kontrol: 

Pouze na mapě. 

Mapa: 

Krkavčí jámy, měřítko 1:7 500, E=5 m, stav září 2020, mapový klíč ISOM 2017-2, autor Aleš 
Hejna, rozměr A4, digitální tisk ŽAKET, mapa je vytištěna na Pretex. 

Zvláštní mapové symboly: zelený křížek – vývrat 
    černý křížek – hromada plechů 



Dobíhající závodníci odhodí mapu na vyznačeném místě před cílem. Výdej map po hromadném 
startu zbývajících úseků.  

Terén: 

Typicky plzeňský, lehce svažitý, s velkým množstvím jemných terénních detailů po těžbě a 
s rozdílnou průběžností od velmi rychlého po vysoké borůvčí. 

Závodní prostor 

Les od centra závodu směrem na západ. 

Povinné úseky 

Z předávky na mapový start, od divácké kontroly (č. 77) a od poslední kontroly (č. 100) – jsou 
vyznačeny v mapě a v terénu označeny páskou (koridor) nebo fáborky. 

Občerstvení: 

Pořadatel nezajišťuje. 
V budově na vrcholu Krkavce by mělo být v provozu prodejní okno se základním sortimentem 
občerstvení. 

Šatny: 

Ve vlastních stanech v centru. 

WC: 

TOI-TOI na parkovišti. 

Mytí: 

Pořadatel nezajišťuje. 

První pomoc: 

V cíli. 

Vzdálenosti: 

Parkování aut – centrum    600 m 
Výstup bus – centrum 1 400 m 
Prezentace, start, předávka a cíl jsou v centru závodu 

Hlavní funkcionáři: 

Ředitel sportovní akce: Štěpán Kroupa 
Hlavní rozhodčí:  Aleš Richtr R1 
Stavitel tratí:   Tomáš Kamaryt R2 

Složení jury: 

Jája Němečková, Mery Podrábská, Adam Jedlička 

Předpis: 

Závodí se dle platných Pravidel OB. Účast v závodu je na vlastní nebezpečí. 

Předpokládané časy vítězů 

Nejrychlejší časy na úseku 25 minut, čas vítězné štafety 210 minut. 

Soupisky: 

Do soboty 10. 10. 2020, 20:00 přes přihláškový systém ORIS. V sobotu na prezentaci jen změny. 

Startovní čísla: 

Každý závodník obdrží vlastní číslo, které bude ve tvaru číslo štafety (1-12) / pořadí úseku (1-8). 

Číslo s označením T je pro trenéra. 



Start: 

Hromadný v 11:00 

Průběh závodu: 

- 10:40 proběhne ukázková předávka. 

- Závodníci 1. úseků budou vpuštěni do startovního prostoru cca 3-4 minuty před startem. 

- Po divácké kontrole č. 77 závodník absolvuje povinný divácký úsek po západním okraji 
shromaždiště. 

- Po oběhnutí pytlíku (350 – 400 m) orazí poslední kontrolu (č. 100) na shromaždišti a 
pokračuje povinným úsekem do cíle. Na tomto úseku také odhodí mapu. Pozor: pytlík je 
krátký a velmi rychlý. 

- Na začátku předávkového úseku závodník orazí cílovou kontrolu (bezkontaktní režim). 

- Předávkový úsek je dostatečně dlouhý a rozdělený na 12 úseků cca po 5 metrech. Každá 
štafeta má vymezený vlastní úsek označený číslem štafety, ve kterém si dobíhající 
závodník sám odebere mapu a předá ji závodníkovi na dalším úseku. Závodníci 
zodpovídají za odebrání správné mapy (mapa je zezadu označena shodně se startovním 
číslem vybíhajícího závodníka). 

- Závodník na posledním úseku dobíhá do cíle samostatným koridorem. Pro výsledek na 
posledním úseku je rozhodující pořadí na cílové čáře. Cílovou krabičku závodníci razí až 
za cílovou čárou podle pořadí doběhu. Tuto krabičku je možné razit pouze kontaktně podle 
pokynů cílového rozhodčího (razí se podle pořadí doběhu). 

- Hromadný start zbývajících neodstartovaných úseků proběhne cca v 14:45 (bude 
upřesněno podle průběhu závodu). V případě velké ztráty některé štafety může 
proběhnout předčasný start závodníka čekajícího na předávku i v průběhu závodu. 

 

Parametry tratí: 

 

Úsek 
Délka 
(km) 

Počet 
kontrol 

Převýšení 
(m) 

1 a 8 4,4 – 4,5 21 – 23 120 

2 a 7 3,9 18 120 

3 a 6 3,9 20 110 

4 a 5 3,1 – 3,2 17 80 

 

Upozornění: 

Tratě jsou postavené na malém prostoru, vícekrát se 
kříží a označení čísel kontrol není především u předávky 
úplně přehledné. Je potřeba věnovat pozornost 
správnému pořadí kontrol – viz vzorová ukázka. 
 

Časový limit: 

360 minut. 

Čas uzavření cíle: 

Po doběhnutí posledního závodníka, ale nejpozději v 16:00 



Výsledky: 

Průběžné budou vyvěšovány v centru, konečné v ORISu. 
On-line výsledky – https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=18403 

Vyhlášení vítězů: 

Cca v 15:00 (bude upřesněno). 
Vyhlášeny budou první 3 štafety. 

Ochrana osobních údajů a fotografování: 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní listiny a 
výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k 
informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou 
být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 
pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním 
je třeba zřetelně oznámit fotografovi.  

Covid opatření: 

Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy nebo jste byli 
nedávno v kontaktu s akutně nemocnými, kteří by mohli mít Covid-19, závodů se neúčastněte! 

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 995 ze dne 8. 10. 2020, o přijetí krizového opatření, se 
sportovní akce mohou zúčastnit pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a 
technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 
130 osob.  

Pro dodržení uvedeného opatření se sportovní akce mohou zúčastnit pouze závodníci 
přihlášených štafet, trenéři v počtu maximálně 1 na štafetu a pořadatelé pověření pořádajícím 
subjektem.  

V centru závodu po celou dobu dodržujte rozestupy minimálně 2 metry. Pokud to není možné 
(např. při vyhlášení vítězů), mějte zakrytý nos a ústa.  

Dezinfikujte si ruce. 


