
Pražský svaz orientačních sportů, 
Na Děkance, Praha 4

OK Sparta Praha

POKYNY

závodu pražské a středočeské oblasti

 závod Rankingu (koeficient 1.0 )

 2. závod MANUFAKTURA PRAŽSKÝ ŽEBŘÍČEK Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v 
kat. DH10 až DH18)

 závod Veteránského žebříčku DH35, DH45, DH55, DH65, DH75

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající 
subjekt OK Sparta Praha

Datum sobota 5. června 2021

Centrum závodu louka u obce Stará Huť, okr. Příbram, 49.7763664N, 14.2108886E

Klasifikace 
závodu

Závod jednotlivců na krátké trati v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu
Pražské oblasti a Středočeského kraje.

Doprava
Cesta do centra závodu vede obcí Stará Huť směrem k parkovišti u památníku
K. Čapka. Zde bude začínat řízený příjezd na parkoviště. 

Centrum závodu

Pod širým nebem v autech v místě parkování, apod., viz. plánek. 

Zákaz stavění oddílových stanů. Bude kontrolováno.

Organizátoři nezajišťují ukrytí v případě nevlídného počasí. 

Parkování

Bude vybíráno parkovné ve výši 50 Kč. Současně budou vybírána Čestná
prohlášení od všech příchozích.

Připravte  si  do  auta  přesnou  částku  a  Čestná  prohlášení  celého
osazenstva vozu, ať nevzniká fronta!

Parkování osobních aut bude na louce podle pokynů pořadatelů. Od parkoviště
památníku K. Čapka na louku bude parkování řízeno pořadateli. 

Zákaz parkování závodníků na parkovišti památníku K. Čapka.

http://www.precek.cz/ob/scp/index.
http://www.manufaktura.cz/


Hygienická 
opatření

Výběr „Čestných prohlášení“ v listinné podobě od všech osob přijíždějících na
závod a přicházejících do centra závodu, tj. včetně doprovodu!!! Netýká se dětí
mladších 6 let. Vzor prohlášení je na stránce závodu v ORIS.

Bez „Čestného prohlášení“ nebude nikomu umožněn
vjezd/vstup do centra.

Čestná prohlášení budou po 30 dnech skartovaná.

Vyžadují se zakrytá ústa a nos při kontaktu s ostatními účastníky závodu.

Účastí na závodu projevuje účastník závodu ochotu
k dodržování všech stanovených hygienických opatření.

Prezentace
Nebude! Vše  nutno  vyřešit  předem  elektronicky.  Žádné  změny  na  místě
nebudou možné. Čipy se nepůjčují. 

Vzdálenosti

Parkování – centrum 0 až 400 m

centrum – start 1 400 m

cíl – centrum 700 m

Cesta na start povede kolem cíle.

Popis terénu 
Smíšený les, častý podrost či  zbytky větví po těžbě po kalamitách. Světliny
vzniklé nahodilou těžbou menšího rozsahu nejsou zachyceny v mapě. Terén je
většinou rovinatý se střední sítí komunikací. Les je značně podmáčený. 

Mapa 

Mapa Nad Strží 1 : 10 000, E = 5 m, formát A4. Mapoval J. Buriánek v zimě
2019/2020,  revize  duben  –  květen  2021.  Mapový  klíč  ISOM  2017. 
Vývraty nejsou mapovány. 

Mapy nebudou vodovzdorně upravené.

Mapy se v cíli neodebírají. Apelujeme na poctivost závodníků.

Žádná trať nemá větší převýšení než 40 m.

Popisy kontrol
Popisy budou na mapě. 

Pro kategorii Z1-HDR budou na startu k dispozici slovní popisy.

Zvláštní mapové 
značky

115 - hnědý trojúhelník = plošinka

531  -  černý  křížek  =  jiný  umělý  objekt,  např.  ohniště,  odpočívadlo,  zbytky
srubů, apod.  

Start

00  =  11:00  hod.,  start  všech  soutěžních  kategorií  a  T3 je  intervalový
ve startovních vlnách podle přihlášení. Startovky budou v předstihu na webu
závodu a na startu.

Start nesoutěžní kategorie  Z1-HDR bude podle pokynů startéra z odděleného
koridoru. Papírová průkazka k označení průchodu kontrolou, bude vydaná na
startu. Startovat lze až do času 14:30 hod. 

Závodníci Z1-HDR, kteří uvedli v přihlášce číslo čipu, mohou s čipem startovat
„na krabičku“. 



Systém ražení

Soutěžní kategorie a T3 razí kontaktně systémem SportIdent. Použitelné jsou
všechny typy do SI11 včetně, SIAC bez režimu  air.  Pro majitele čipů SIAC
bude  ve  startovním koridoru  k  dispozici  krabička  označená  SIAC-OFF pro
vypnutí bezkontaktního režimu čipu.

Čipy pořadatel nepůjčuje, viz. Rozpis. 

Při selhání elektroniky při ražení kontroly, nutno orazit mechanicky – kleštěmi
do R políčka  (v  pořadí  R1,  R2,  R3).  O mechanickém ražení  informujte  při
vyčítání čipu.

Závodníci, kteří v přihlášce neuvedli číslo čipu, mohou odstartovat. Pořadatelé
jim čas neměří a nebudou uvedeni ve výsledcích. 

Každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip co nejdříve po doběhu do cíle, a
to i v případě, kdy závod nedokončí. 

Vyčítání čipů v centru na příchodu z cíle na louku.

Kategorie Z1-HDR razí kontroly do papírových průkazek. Čas pořadatel neměří
a pořadí se nevyhlašuje. V cíli bude vyvěšený vzor správného ražení. 

Využití vlastních čipů v této kategorii bude podporováno, lze si čip vyčíst.

Zakázané 
prostory

Celý les jižně od potoka, který se přechází cestou na start. V lese jsou prostory
s probíhající  těžbou.  Vyhýbejte  se  plochám  s novou  výsadbou  nebo  s
výraznějším přirozeným zmlazením. 

Nově osázené paseky jsou v mapě zvýrazněny fialovým šrafováním - v terénu
není vyznačeno. Vstup do zakázaných prostorů vyznačených na mapě bude
trestán diskvalifikací. 

Pokyny pro 
kategorie D10F, 
H10F 

Barva linie  je  oranžová.  Postup terénem je  libovolný.  Zkušenější  závodníci
nemusí jít celou trasu po fáborcích. V ideálním případě orazí všechny kontroly,
které  mají  zakresleny  v mapě.  Za  každou  chybějící  kontrolu  se  však
k dosaženému času přičítá 10 minut. 

Doprovod rodičů a jiných osob je u těchto kategorií zakázán.

Občerstvení Z hygienických důvodů se nebude podávat.

Prodej Prodej veškerého sortimentu je z hygienických důvodů zakázán..

Dětský koutek Nebude zřizován

WC

Chemické  WC pouze  v centru  závodu.  K dispozici  bude  mytí  a  desinfekce
rukou.

Prosíme,  neznečišťujte  les  ani  okolí  centra  a  startu.  Budeme  se  chtít
v budoucnosti sem ještě vrátit. 

Časový limit
Krátká  trať –  limit  90  min.  Sběr  kontrol  bude  zahájen  90  min.  po  startu
posledního závodníka. 

Výsledky

Průběžné výsledky nebudou vyvěšovány. Budou publikovány na webu závodu
ve večerních hodinách. 

Konečné výsledky budou publikovány na webových stránkách.



Vyhlášení vítězů Z hygienických důvodů se nebude konat.

Jury Složení jury bude zveřejněné na startu, v cíli a v ORIS.

Protesty S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v centru.

Prováděcí 
dokumenty

Závodí se podle platných pravidel OB ČSOS a prováděcích dokumentů PSOS
platných pro rok 2021.

Upozornění

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 

Žádáme  všechny  závodníky  o  udržování  pořádku  na  shromaždišti  i  v lese.
Zvlášť budou označeny pytle na plastový odpad. Využívejte je a třiďte odpadky!

Závod pořádáme jako Memoriál Ivo Šebelíka. Ivo Šebelík byl jedním ze
zakladatelů našeho oddílu. Byl jeho dlouholetým předsedou a i
kvalitním kartografem. V květnu uplynulo 22 let od jeho úmrtí.

Správný směr přejí pořadatelé z OK Sparta Praha

Hlavní funkcionáři závodu:

stavitel trati Miloš Novák
hl. rozhodčí Jiří Kavka, R3
ředitel Oldřich Hojný, R3
IT zajištění Zdeněk Přeček, R3, Pavel Jahn

Zvláštní poděkovaní pořadatelů náleží:

vlastníkovi polesí Svatá Anna – panu 
Colloredo-Mannsfeld Jerome Dipl. Ing., za 
umožnění uspořádání závodu v jím 
vlastněném polesí,

 Obecnímu úřadu ve Staré Huti za podporu a vstřícnost při pořádání závodu, 

 Zemědělské společnosti Dobříš, spol. s r.o., zastoupené panem 
Ing. Karlem Matouškem, za poskytnutí louky pro parkování a centrum 
závodu. 




