
Pokyny 
 

Individuální měřený mapový trénink 

Májové brdské proběhnutí 
 

 

Datum:   Sobota 15. května 2021, klasická trať 

Centrum:   Není, prostor vyčítání čipů a začátek značené cesty na oba starty a cíle 
Loc: 49.9127508N, 14.2538089E, https://mapy.cz/s/nakotutuzu. 

 
Prezentace:  Nebude. Případné požadavky na změny pište pouze emailem na pruch@centrum.cz a budou 

řešeny individuálně podle možností pořadatele. 

 
Koronavirová opatření:  Před závodem prosím nepřicházejte a ani se nezdržujte v prostoru vyčítání čipů. Jděte prosím 

přímo z místa vašeho parkování na start. U vyčítání naprosto všichni odevzdají pravdivé čestné 
prohlášení o necovidovosti, které je ke stažení na stránce závodu v ORIS!! Na start prosím 
přicházejte až na svůj startovní čas. Dorazíte-li dříve, zdržujte se prosím tak, abyste dodržovali 
dostatečnou vzdálenost a neporušovali vládní nařízení. Cestou na start si můžete odložit věci 
na převlečení u příslušného cíle (pořadatel za ně neručí). Do cíle 1 je to zacházka cca 200 m po 
rovině, cíl 2 je cestou na start. Vzdálenosti a značení fáborky od prostoru vyčítání jsou uvedené 
v plánku, viz níže. 

 
Ihned po doběhu si vyčtěte čip a prosím také opusťte prostor vyčítání. Snažte se maximálně 
omezit i případnou (nutnou) komunikaci s pořadateli. S pořadateli komunikujte jen přes 
respirátor/roušku – zejména v cíli dodržujte bezpečné odstupy!! 
 
Dodržujte prosím všechna nutná pravidla, i když už se vám zdají už bezpředmětná. 

 
Parkování:  Pouze na parkovišti u nádraží ČD v Řevnicích! Jinde prosíme neparkujte, nemáme to povoleno 

od města Řevnice a rádi bychom zde pořádali i v budoucnu. Dbejte pokynů pořadatelů. 
Parkovné se nevybírá. Dodržujte v plánku vyznačenou cestu od parkoviště do prostoru vyčítání, 
je i nejkratší a je to 1,4 km po rovině (v terénu neznačeno). 
 

 
 

Start:   00: 00 = 10:00 hod, intervalový 

• Start a cíl 1 je pro kategorie DH16, DH18, DH21, T7 

• Start a cíl 2 je pro kategorie DH10, DH12, DH14, T4 

https://mapy.cz/s/nakotutuzu
mailto:pruch@centrum.cz
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6519


• Startovní koridor bude dlouhý 1 minutu, bude zde umístěna nulovací jednotka a 

jednotka kontroly nulování. Dále zde bude umístěna jednotka batery test. 

V okamžiku startu na startovní čáře závodník razí startovní krabičku. 

 

Systém ražení:   Elektronický razicí systém SPORTIdent 

SI jednotky včetně cílové BUDOU fungovat v bezkontaktním režimu AIR+.  

Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. 

Při poruše elektronického ražení SI označte průchod kontrolou do mapy kleštičkami do políček 

"R" a ukažte při vyčítání čipu. 

 

Mapy:  Kamenná, 1:10 000, E 5m, formát A3 pro start 1, A4 pro start 2, zpracované podle ISOM2017, 
mapoval Petr Uher, Roman Horký, Milan Borovička 2015-2020, laserový tisk. 
V květnu 2021 částečně revidováno.  
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. 

 

Zvláštní mapové  Hnědý trojúhelník – plošina 

symboly:  Modrý čtvereček – studna 

   Zelené kolečko – význačný strom 

Černý křížek – jiný objekt 

 

Terén:   Typický brdský. Střední síť komunikací, množství porostových a terénních detailů, místy prudké 
svahy, kamenná pole a lomíky s množstvím detailů, spíše dobrá a střední průchodnost porostů, 
350 – 550 m n. m. 

 

Popisy kontrol:   si každý vytiskne sám. Popisy jsou i na mapě.  

 

Parametry tratí:   

Kategorie 
Délka 
[km] 

Počet 
kontrol 

Převýšení 
[m] 

D10 2,1 7 90 

D12 2,4 9 120 

D14 3,5 10 170 

D16 4,4 9 240 

D18 5,3 11 260 

D21 6,7 15 370 

H10  2,1 7 90 

H12 3,0 9 120 

H14 4,5 10 220 

H16 6,1 12 350 

H18 7,2 14 350 

H21 9,7 20 520 

T7 7,3 14 330 

T4 4,6 11 240 

 

Občerstvení:   Vzhledem k epidemiologické situaci nebude zajištěno na trati. Po doběhu u vyčítání každý 

dostane balenou vodu. V cíli dostanou děti balené karamely. 

 

Uzavření cíle:   V 16:00 hod, stejně tak stahování kontrol. 

 

Odevzdávání map: Mapy se v cíli nevybírají, spoléháme na fair-play. 

 

Vyhlašování výsledků:  Nebude 

 



WC:  V prostoru vyčítání 3x mobilní WC, dodržujte maximální hygienu. 

 

První pomoc:  Nouzová v prostoru obou cílů. Každý běží na vlastní nebezpečí. 

 

Protesty:   Se nepodávají 
 

Funkcionáři:   Ředitel:   Jan Semík 

Hlavní rozhodčí:  Michal Bořánek, R3 

Stavitel:   Petr Bořánek, R1 

 

Upozornění:   Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. 

Připomínáme odstavec 20.9 Pravidel OB o zákazu psů na tratích OB. Zákaz vstupu do 

Oplocenek a mladých nezajištěných kultur!  

Terén je kopcovitý, místy velmi kamenitý, doporučujeme zatejpovat kotníky, boty s hřeby a 

v těchto místech opatrnost. Žákovské kategorie se těmto náročným místům v rámci možností 

vyhýbají.  

 

 

Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé z USK Praha 


