
Rozpis a pokyny 

5. závod Žaket pražský pohár žactva (individuální měřený trénink) 

Datum: 9. 6. 2021 

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz 

Pořádající subjekt: KOB Tretra Praha 

Místo konání: Praha 8 – Ďáblický háj, mapka: https://mapy.cz/s/jemujacele 

Druh závodu: krátká trať 

Centrum: závod nemá centrum. 

WC: mobilní ToiToi poblíž místa konání. 

Doprava: nebude zřízeno oficiální parkoviště pro závodníky. Pro dopravu na závod využijte MHD, 

případně parkujte tam, kde tomu nebrání dopravní předpisy. Nejbližší zastávky MHD: Květnová (bus 

103), Ďáblický hřbitov (bus 103, 348, 368, 369) 

Vzdálenosti: 

• místo konání závodu – start: do 200 m 

• místo konání závodu – cíl: do 300 m 

• MHD - místo konání závodu: 500 m 

Cesta na start a z cíle nebude značená, umístění je uvedeno v mapce. 

Kategorie: D10F, D10, H10F, H10, D12, H12, D14, H14, T3, T5 

Přihlášky: do 7. 6. 2021 do 23:59; pro registrované přes přihláškový systém ORIS 

(oris.orientacnisporty.cz); pro neregistrované formou jednorázové přihlášky přes ORIS. Dohlášky na 

místě nejsou možné!!!. 

Startovné: 

• HD10F, HD10, HD12, HD14 - 50,- Kč 

• T3, T5 - 100,- Kč 

• půjčení čipu – 40 Kč 

Veškeré platby zasílejte na účet TAP 4002236031/0100 (Komerční banka) variabilní symbol uveďte 

číslo oddílu v adresáři ČSOS (pro neregistrované do zprávy pro příjemce ve formátu PPZnereg – 

jmeno). Upřednostňujeme platbu za celé oddíly. 

Prezentace: nebude. Výdej půjčených čipů bude na startu. 

Start: intervalový; 00=16:00; účastníci odstartují ve „vlně“ (časovém rozmezí) do které se přihlásili, 

konec startu 18:00. Startuje se „na krabičku“, tedy čas se měří po oražení SI krabičky „START“. 

Cíl: závod končí oražením cílové krabičky, uzavření cíle v 19:00. Vyčítání čipů bude v cíli. Tisk lístečků s 

mezičasy na místě nebude, mezičasy budou k dispozici po závodě v ORIS. 

Umístění startu a cíle: viz mapka (https://mapy.cz/s/jemujacele) 

  

https://mapy.cz/s/jemujacele
https://mapy.cz/s/jemujacele


Mapa: Ládví – měřítko 1: 7 500, mapový klíč ISOM2017-2, ekvidistance 5m, mapoval Jakub Vlášek, 

revize květen 2021, rozměr A4. Mapa nebude vodovzdorně upravena. Mapy se v cíli nevybírají, 

dodržujte fair play. 

Popisy kontrol: budou vytištěny na mapě. 

Zvláštní mapové značky: černý křížek: jiný objekt (lavička, herní prvek,…) 

Terén: městský les, zvlněný, terénem i porostem rozmanitý. Jelikož se jedná o městský les, mohou se 

zde pohybovat i obyčejní civilisté např. na procházce. Chovejte se proto ohleduplně. Doporučená 

obuv: terénní. 

Způsob ražení: elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 

BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m), bez možnosti zapůjčení čipu u pořadatele. V 

případě poruchy razí závodník kleštěmi do dolního okraje mapy. Startovní čas se měří po oražení 

krabičky označené „START“. Všechny kontroly kromě startu (tedy i cílová krabička jsou nastaveny v 

režimu bezdotykového ražení). 

Časový limit: 60 minut pro všechny kategorie 

Výsledky: pouze v ORIS. 

Vyhlášení výsledků: nebude. 

Předpis: Běží se dle platných Pravidel OB. Všichni závodníci se účastní na vlastní nebezpečí. 

Koronavirová opatření: Pokud Ministerstvo zdravotnictví v mezidobí nerozhodne jinak, účast bude 

umožněna jen žákům, kteří: 

a) předloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole 

nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti 

antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem 

zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo 

b) doloží, že absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s 

negativním výsledkem, nebo 

c) doloží, že absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS 

CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

d) doloží, že prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace 

podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního 

POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na 

přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo 

e) prokáží, že mají ukončené očkování nebo jsou více než 21 dnů po první dávce očkování. 

Doklad podle výše uvedených bodů bude vybírán na startu. Bez odevzdání potvrzení nebude účastník 

odstartován. Postačí i prostá kopie. Doklady budou uschovány po dobu 30 dnů pro případné 

hygienické šetření, pak budou skartovány. 

V místě konání po celou dobu udržujte rozestupy a řiďte se aktuálně platnými nařízeními! Jděte 

přímo na start až na svůj startovní čas, nepřicházejte dříve. Před závodem nepřicházejte a ani se 

nezdržujte v prostoru cíle. Ihned po doběhu a vyčtení čipu opusťte prostor cíle. 

  



Funkcionáři: 

• Ředitel závodu: Ondřej Měšťan 

• Hlavní rozhodčí: Jakub Vlášek 

• Stavitelé tratí: Antonín Černý, Jakub Smolka 

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. 

 


