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Pokyny: Trojský orienťák 2021 
— 
4. závod Pražského poháru žactva Žaket, alias měřený trénink 
pořádaný za podpory MČ Praha Troja 
 
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 
 
Pořádající subjekt: TJ Sokol Troja, oddíl orientačního běhu  
 
Datum:  středa 2. 6. 2021 
 
Centrum závodu: Závod nemá typické centrum. Místo závodu je v kempu TJ Sokol Troja, 

Trojská 171a, Praha 7 – Troja. V centru NEBUDE k dispozici stan na 
odložení věcí, bude zde vyčítání čipů. 

 
Doprava: Doporučujeme použít MHD — Metro C > Nádraží Holešovice >> Bus 

112 > Čechova škola (na start 2 min.) nebo Tram 17 > Trojská (na start 
5 min.). Limitované možnosti parkování, hrozící postih. 

 
Vzdálenosti: Centrum > Start: 50m  
 Cíl > Centrum: 300m. Značeno červeno-bílými fáborky. 
 
Kategorie:  soutěžní:   D10, H10, D12, H12, D14, H14 
   tréninkové:  T5 
 
Typ závodu:   krátká trať 
 
Délky tratí / počet kontrol: H10   2,1 km / 13K 

D10   1,8 km / 12K 
    H12   2,7 km / 14K 
    D12   2,6 km / 14K 
    H14    3,2 km / 18K 
    D14   2,9 km / 18K 

   T5   4,5 km / 22K 
   
Mapa: Trojský kůň, měřítko 1:4000, ekvidistance 2m, formát A3. 

Laserový tisk Žaket. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 
 
Terén:  vltavský břeh, rovinatý s protipovodňovým valem. Část prostoru je 

velmi zarostlá – doporučuje se využívat cesty a pěšiny. Mohou se zde  
pohybovat i obyčejní civilisté, např. na procházce se psem, sportující 
cyklisté, bruslaři. Chovejte se proto ohleduplně. 

 
Popisy kontrol: Popisy na všech mapách. Možnost také vlastního stažení a tisku 

z ORISu. 
 
Prezentace:  NEBUDE – PŘIHLÁŠENÍ POUZE PŘEDEM. 
 
Startovné: Při přihlášení přes ORIS (termín do: 30.5.2021, 23:59 hod.) 

HD10, HD12, HD14:  50 Kč 
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T5:     80 Kč 
ČIPY NEPŮJČUJEME. 
Veškeré platby zasílejte na účet TJP12137071/0100, variabilní symbol 
uveďte 44XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. 
Upřednostňujeme platbu za celé oddíly. 

 
Dohlášky: NEBUDOU MOŽNÉ. 
 
Start:   00 = 15:00 hod.  

Startuje se intervalově v předepsaných vlnách (A až F). Startuje se 
v odstupech min. 2 minut (odstup závodníků ze stejného oddílu je min. 
4 minuty). VŠICHNI ZÁVODNÍCI RAZÍ STARTOVNÍ 
KRABIČKU!!! 
S ohledem na proticovidová opatření nepřicházejte na start předčasně, 
dodržujte přidělenou startovní vlnu (A-F) a předepsaný startovní čas – 
viz startovka v ORISu. 

 
Způsob ražení  
a měření času: Všichni razí kontroly elektronickým razicím systémem SportIdent 

(čipem). Před startem ve společném předstartovním koridoru je třeba 
vynulovat čip (CLEAR krabička) a potvrdit nulování (CHECK 
krabička) a také ZDE ODEVZDAT ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (anti 
Covid).  

 
Všechny kategorie startují na startovní krabičku po pokynu startéra. 
NEZAPOMEŇTE ORAZIT STARTOVNÍ KRABIČKU.  
V případě poruchy razícího zařízení, oražte kontrolu kleštěmi do 
připravených políček na mapě.  
 

Zakázané prostory:  Zakázané prostory jsou vyznačeny v mapě. V prostoru fotbalového 
areálu je zakázáno vstupovat na fotbalové hřiště.  

Cíl: Cíl nutno označit čipem (cílová krabička). Cíl se uzavírá v 18,30 hodin. 
Po dokončení závodu je třeba v centru závodu vyčíst čip. Mapy se 
neodevzdávají, dodržujte fair play. 

 
Výsledky: Výsledky se nevyhlašují a budou zveřejněny v ORISu. 
 
Občerstvení / WC: OBČERSTVENÍ NEBUDE / WC v campu 
 
GDPR: Přihlášením do závodu účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v informačním systému ORIS.  
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PROTIEPIDEMIOLOGICKÁ OPATŘENÍ: 

Dodržujte platná Covid omezení: Neshlukujte se, vyražte s rozvahou na 
jedničku a po doběhu do cíle opusťte prostor závodu co nejdříve. 
Dojděte ještě vyčíst čip do centra a pak domů. Udržujte čistotu! 

 
Funkcionáři:   Milan Paukert (ředitel závodu),  

Petra Huková, Eva Weislová (stavitelé tratí) 
Miroslav Bazika R3 (hlavní rozhodčí) 
Michal Beneš (IT) 
 

Správný směr všem závodníkům přeje oddíl OB TJ Sokol Troja, alias TJP! 


