
R O Z P I S 
 

 
 

- Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na klasické trati 
- závody Rankingu (v kat. DH21) a Rankingu veteránů (v kat. DH35 až DH75) 
- závody žebříčku Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18) 
- závody žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH12 až DH18) 
- závody veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS  

(v kat. DH35(L), DH45(L), DH55, DH65 a DH75) 
- veřejné závody 

 

 

Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga, z. s. 
Datum:   26. -27. 6. 2021 
Centrum:  Hostomice, louka 2 km JV od obce, 49.8142519N, 14.0726975E, na 

shromaždišti bude dostatek místa pro postavení klubových stanů  
Parkování:  vzdálenost do 200 m, bude vybíráno parkovné 
Typ závodu : 26. 6. - krátká trať, 27. 6. - klasická trať 
Terén:  Převážně smrkový, místy vysoký bukový les. Velká vertikální členitost. 

V prostoru se nachází několik typů terénu. Od oblastí plných negativních 
tvarů, které vznikly během těžby, přes podmáčená údolí, kamenité svahy 
s kameny a srázky, až po zcela čistý les s terénními zlomy. Dobrá 
průběžnost, bez sezónního podrostu. Středně hustá síť komunikací. 

Mapy: E=5 m, stav jaro 2018 (revize květen 2021), hl. kartograf: Jan Drbal, 
laserový tisk, mapový klíč ISOM 2017-2, mapy nebudou vodovzdorně 
upraveny 

 měřítko: krátká trať 1 : 10 000 pro všechny kategorie, klasická trať pro 
kategorie DH16-DH21 1 : 15 000, pro ostatní kategorie 1 : 10 000 

Kategorie: krátká trať : 
závodní – D10, D12, D14, D16, D18, D21K, D21L, D35, D45,  D55, D65, 
D75, H10, H12, H14, H16, H18, H21K, H21L, H35, H45, H55, H65, H75, 
H85 

 veřejné - D10F (po fáborcích bez doprovodu), H10F (po fáborcích bez 
doprovodu), Z1-HDR (bez fáborků, možný doprovod), T4 (tréninková trať 
střední obtížnosti) 

 klasická trať: 
 závodní – D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21K, D21L, D35K, D35L, 

D45K, D45L, D55, D55, D65, D75, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21K, 
H21L, H35K, H35L, H45K, H45L,  H55, H55, H65, H75, H85 

 veřejné - D10F (po fáborcích bez doprovodu), H10F (po fáborcích bez 
doprovodu), Z1-HDR (bez fáborků, možný doprovod), T4 a T7 (tréninkové 
tratě střední obtížnosti) 

Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 31. 5. 2021) na 
podkategorie: 
H21L 90 startujících  D21L 90 startujících 
H21K ostatní   D21K ostatní  
Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují 

 umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený
 počet. O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat
 soutěžní komisi PSOS. 

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžní řádu sekce OB ČSOS 
Prezentace:  v centru, slouží jen k výdeji objednaných zápůjček SI čipů a dohlášek do 

kategorií Z1-HDR a T.  
  Na místě nebudou možné žádné změny ani jiné dohlášky.  
  Všechny vklady je nutné uhradit předem. 
Start:        po oba dny 00=10.30, intervalový, vzdálenost do 2000 m 
Cíl:   vzdálenost do 1000  m  
Přihlášky:  do 21. 6. 2021, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/,  

Ve výjimečných případech v povinném formátu ČSOS na e-mail: 
ondrej.pokorny@seznam.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy 
obdržíte odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a 
příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu (nebo požadavek na zapůjčení 
SI čipu) a kategorii. 
Přihlášky po tomto termínu pouze do kategorií Z1-HDR a T, a to 
prostřednictvím výše uvedeného mailu.  
Na místě budou možné pouze dohlášky do kategorií Z1-HDR a T.  

Vklady:      krátká trať klasická trať    
  DH16-55, T4, T7  120 Kč  150 Kč 
  ostatní   80 Kč   80 Kč 

- vklady zaplaťte předem na účet č. 2500695784/2010 u Fio banky, a.s., 
název účtu "SK Praga" (uveďte var. symbol „74XXXX“ kde XXXX je 
číslo klubu v adresáři ČSOS). Platba na místě nebude možná. 

Systém ražení:  Při závodě bude použit elektronický razící systém Sportident (SI) v režimu 
kontaktního ražení. Závodníci s vlastním SI čipem uvedou jeho číslo v 
přihlášce. Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy si je mohou zapůjčit 
od pořadatele za poplatek 40 Kč, záloha na zapůjčení je 1000 Kč. 
Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně 
s vkladem. 

Protesty: Vklad při podání protestu je 400 Kč. Protesty je možno doručit na email: 
pz-hostomice@seznam.cz. 

Informace:  http://sk-praga.cz/pz-26-27-6-2021/,  
Petr Janas, email: pz-hostomice@seznam.cz, mobil: 724 872 910 

Dětská školka: nebude 

Upozornění:  V závislosti na protiepidemických opatřeních aktuálně platných v době 
konání bude upravena organizace závodů – např. rozdělení do startovních 
vln, potřeba potvrzení o absolvovaných testech, apod. 
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo 
propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se 
souhlasem ředitele závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku 
na shromaždišti. 

GDPR: 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 systému ORIS. V průběhu akce mohou být 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. 

Funkcionáři:    krátká trať  klasická trať 
  ředitel:   Petr Janas   Petr Janas 

 hlavní rozhodčí:  Lukáš Hýbl, R3   Jan Procházka, R1 
 stavitel:   Jakub Veselý, R1  Šimon Navrátil, R3 
 

V Praze dne 31. 5. 2021                                                                    Petr Janas, ředitel závodů 


