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POKYNY 
1. závod podzimního Manufaktura Pražského žebříčku (DH10 až DH18) 

1. závod podzimního žebříčku Středočeské oblasti (DH10 až DH18) 

1. závod podzimního veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (DH35 až DH75) 

Závod celostátního rankingu 2021, koeficient 1,0 (DH21) 

Ranking veteránů 

Veřejný závod 

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt: Oddíl OB Kotlářka, z. s.       

Datum: sobota 11. 9. 2021 

Typ závodu: krátká trať 

Centrum závodu:  Smilovice, část obce Chotilsko (49.7254000N, 14.3625000E) 

ANTI-COVID opatření: viz samostatný dokument 

Prezentace:   Pouze pro nejnutnější případy (půjčení čipů, zaplacení nedoplatků, 

dohlášení v kategoriích DH10F, TF, T3, T5, Z1 (HDR) a Z2) v centru 

závodu od 10:30 do 12:00, kategorie Z mají samostatnou prezentaci do 

12:30. 

Vzdálenosti: centrum – parkoviště 0 m / do 1500 m 

 centrum – prezentace 0 m 

centrum – start 1,9 km, převýšení 75 m, značeno modro-bílými fáborky 

(část cesty na start je shodná jako trasa Vltava Runu, tak jejich značení 

ignorujte) 

centrum – cíl 1,2 km, značeno červenými fáborky, poté je cesta shodná 

s cestou na start 

Parametry tratí: viz parametry tratí 

https://mapy.cz/s/funomacuru
https://oris.orientacnisporty.cz/files/6364_1465da87c673dd53ca85a3fcc83c5d17.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRm8WrQiCtVMVciMJlzV1F2il9oLm7vY-An7XEwzf9_p8KYVAKHa3naIZ5kTB55lbDd1ApeaZzyMsrh/pubhtml?gid=0&single=true
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Start 00:  11:00, intervalový.  Závodní kategorie dle startovní listiny v ORISu. 

 Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou  

 startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle 

 pokynů pořadatele. 

 Náborové kategorie (Z1, Z2) mohou startovat kdykoliv bez omezení až 

 do uzavření startu 13:00. 

Parkování: V areálu shromaždiště, poté podél příjezdové cesty. Bude organizováno 

pořadateli. Parkovné nebude vybíráno, při cestě na shromaždiště bude 

kontrolována bezinfekčnost, viz ANTI-COVID podmínky. 

 

Předpokládané časy vítězů:  Dle soutěžního řádu pro rok 2021  

Mapa: Srandy kopec, 1:10 000, e = 5 m, stav srpen 2021, rozměr A4

 mapový klíč ISOM 2017-2, mapoval: Roman Horký, tisk Žaket 

 Mapa není vodovzdorně upravená. Při nepřízni počasí budou na startu 

k dispozici mapníky. 

Závodníci kategorie TF a Z1 (HDR) si mohou vzít na startu 2 mapy. 

http://psob.dig.cz/dokumenty/sr2019.pdf
http://obpraha.cz/wp-content/uploads/2021/04/sr2020l.pdf
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Použití zvláštních mapových symbolů: 

 Hnědý trojúhelník – plošinka 

 Zelený křížek – vývrat 

 Černý křížek – umělý objekt 

Terén: Prostor je velmi kopcovitý (300–490 m n. m) a také porostově 

rozmanitý, nacházejí se zde rychlé i pomalé pasáže. Naleznete zde také 

části s terénními detaily. 

 Cesta do cíle je kamenitá, buďte opatrní! V jedné oblasti je 

rozpadlý plot, bude označen červenobílým mlíkem. Ve stejné 

oblasti je také velký závrt, bude opáskován kolem dokola 

červenobílým mlíkem.  

Popisy kontrol: K vyzvednutí samoobslužně na shromaždišti, kategorie Z mají také 

slovní popisy na mapě. 

Zakázané prostory:  Celý prostor závodu, mimo váš samotný závod. Na rozhlednu na 

Veselém vrchu, vyrazte prosím až po doběhnutí a využijte parkoviště v 

Mokrsku, které je k tomu určené. 

Povinné úseky: Ze startovní čáry k mapovému startu a od sběrné kontroly do cíle.  

Systém ražení: Elektronický razicí systém SPORTIdent. SI jednotky NEBUDOU v režimu 

AIR+. SI čipy je možné zapůjčit za 40 Kč.   

 Začátečnické kategorie Z1 (HDR) a Z2 startují bez SI čipu a označují 

průchod kontrolou kleštičkami do průkazky, kterou dostanou na 

prezentaci. 

 V případě poruchy jednotky SI mají závodníci povinnost razit kleštěmi 

do rezervních políček na okraji mapy a upozornit na tuto skutečnost 
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pořadatele v cíli. Po doběhu do cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip 

u pořadatelů vyčíst, a to i v případě, že závodník závod nedokončí. 

Odevzdávání map: Mapy se v cíli nevybírají, prosíme dodržujte fair play. 

Čas uzavření cíle: 14:45 

Časový limit: 90 minut 

Vyhlášení výsledků:  Budou se vyhlašovat první 3 závodníci v kategoriích  

  DH10F, DH10-DH14. Zároveň proběhne vyhlášení celkových výsledků 

jarní části Manufaktura pražského a středočeského žebříčku. 

Předběžné výsledky: Vyvěšovány průběžně na shromaždišti. 

Mytí a WC: na shromaždišti, mytí je možné v řece 

První pomoc: na shromaždišti 

Školka: V centru. Odkládejte děti prosím pouze na nezbytně nutnou dobu, s  

 vlastním pitím a jídlem, označeným jménem dítěte. 

Občerstvení: Pitná voda po doběhu v blízkosti cíle, na shromaždišti POUZE stánek 

s kávou a koláči. 

Protesty: Písemně s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo 

do 14 dnů po jeho konání emailem na novak.premysl@centrum.cz. 

Upozornění: Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 

 Dle pravidel OB je zakázáno absolvovat závod se psem. 

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti, kromě propagace akcí 

OB, je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

Informace: Web závodu: obkotlarka.cz/zavody/oz2021 

 Kontakt: pz2021@obkotlarka.cz                   

http://obkotlarka.cz/zavody/oz2021/aktuality
mailto:pz2021@obkotlarka.cz
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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, startovní listiny a výsledků 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) zejména z 

vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s 

fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.  

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží 

 sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 

  2021    

Jury: Předpokládané složení: Jakub Vlášek (TAP9702),  

Jarmila Němečková (VSP6650), Martin Janda (DOB8002) 

Funkcionáři: 

Ředitel závodu:  Magdalena Škáchová (R3) 

Hlavní rozhodčí:  Přemysl Novák (R3) 

Stavitel tratí:  Michal Škácha (R3) 

Přihlášky: Vojtěch Illner (pz2021@obkotlarka.cz) 

mailto:pz2021@obkotlarka.cz

