
 
 

 ROZPIS  
 

Orientační běh o Pohár svaté Ludmily 

 

 

 

 

Závod se běží pod záštitou radního pro sport pana Ing. Jaroslava Šolce 

 

DATUM Neděle 05.09.2021 

 

POŘADAJÍCÍ 

SUBJEKT 

Městská část Praha 2, ATPK Group s.r.o. – Power trénink 

 

 

CENTRUM ZÁVODU 

Travnatá plocha v parku Havlíčkovy Sady, před vilou Gröbovka 

ZMĚNA 

Multifunkční hřiště pro mládež u severního vchodu do Havlíčkových sadů - 

https://mapy.cz/s/hehazojeje 

 

 

PREZENTACE 

Na shromaždišti od 10:00 do cca 15:00 

ZMĚNA 

Od cca 8:30 – 11:00.  

 

POZOR! Závodníci, kteří požádali o zapůjčení čipu, prosíme o složení vratné kauce 500kč 

 

START, CÍL 00 = 10:00 

 

Start volný (respektujte ale pokynů pořadatele na startu) kdykoliv od 10:00 oražením startovací 

krabičky v cca minutových intervalech.  

Na startu budou vteřinové startovací hodiny, dle kterých je možné si hlídat rozestupy.  

V jednom okamžiku může startovat závodník z každé kategorie na jednou. 

Uzavření startu v cca 11:45 (podle situace). 

 

Start i cíl v místě shromaždiště. Cíl se uzavírá nejpozději ve 13:00 

 

MAPA Havlíčkovy sady 

Stav – červenec 2021, rozměry 210x300mm 

měřítko 1:4000  

e = 2 m 

Použitý mapový klíč ISSProM   

Autor mapy: Přemysl Prášek 

mapa nebude vodovzdorně upravena, v případě nepříznivé předpovědi počasí bude případná úprava 

vodovzdornosti mapy upřesněna v pokynech.  

 

TERÉN Městský park se smíšeným povrchem, velké množství detailů. Značné převýšení. 

OMEZENÍ BĚŽECKÉ 

OBUVY 

Zákaz použití bot s hřeby. Doporučujeme boty se špunty 

PRŮBĚŽNÉ 

VÝSLEDKY A 

CELKOVÉ 

VYHLÁŠENÍ 

Průběžné výsledky budou tištěny dle sil pořadatele. 

 

Konečné výsledky budou zveřejněny na stránce závodu v ORISU a na webu Putování 

 

Vyhlášení bude probíhat od 12:15 – 12:30 za přítomnosti pana radního Ing. Jaroslava Šolce. Oceněni 

budou nejlepší 3 závodníci VE VŠECH KATEGORIÍCH! 

 

Prosíme, zůstaňte na vyhlášení, máme připraveny hodnotné ceny! 

 

SVATOLUDMILSKÝ 

KVÍZ – POUZE PRO 

KATEGORIE PRO 

POUZE PRO KATEGORIE PRO VEŘEJNOST 

Nikoliv pro závodníky v kategorie Závodně tréninková. Pokud i Vy, si budete chtít kvíz vyplnit, 

https://mapy.cz/s/hehazojeje


VEŘEJNOST 

(Nikoliv pro 

závodníky 

v kategorie Závodně 

tréninková) 

můžete. Při rozkliknutí prosím vložte své registrační číslo XYZ1234 a k tomu napište MS 

 

Pro kategorie pro veřejnost je připraven kvíz k tématu Sv. Ludmily, který je povinnou součástí závodu. 

Po absolvování tratě, je každý závodník z kategorie pro veřejnost povinný vyplnit tento kvíz.  

Webová adrese - https://putovani.praha2.cz/node/353/orientacni-beh/orientace, doporučujeme odkaz 

otevřít přes web putování - https://putovani.praha2.cz/zprava/316-orientacni-beh-o-pohar-svate-ludmily. 

Kvíz je nutné vyplnit nejpozději do 12:00! 

 

Za každou špatnou odpověď, se závodníkovi přičítá +30sek. k jeho závodnímu času. 

 

DEFINICE 

ZAKÁZANÝCH 

PROSTORŮ 

 

 

ZÁKAZ VSTUPU DO VINIČNÍHO ALTÁNU! 

BUDOU PROBÍHAT SVATEBNÍ OBŘADY. NA 

MAPĚ VYŠRAFOVÁNO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka na mapě Název a kód značky Popis značky Ilustrační foto 

 

Privát (soukromý 

pozemek) – 527.1 

Soukromé pozemky, 

záhony a různé plochy, 

nemusí být v terénu 

vždy označeny 

 

 
Nepřekonatelná zeleň 

421.0 a 421.1 
Křoví či živé ploty 

 

 
Nepřekonatelná zeď 

– 521.1 

Zdi, zíďky, různé výšky 

i šířky.  Veškeré zdi 

v prostoru závodu je 

zakázáno překonávat! 

 

 
Nepřekonatelný plot – 

524.0. 

Ploty, různé výšky i 

šířky. Překonatelnost 

rozhoduje mapová 

značka na mapě 

 

 

Nepřekonatelná vodní 

plocha – 304.1. 

Břehovka 

(nepřekonatelná) – 

304.3. 

Vodní plochy a toky. 

Veškeré vodní plochy 

a toky v prostoru 

závodu je zakázáno 

překonávat 

 

 

Obecná oblast se 

zákazem vstupu) – 

709.1 

Především staveniště či 

místa, která nelze 

definovat výše 

uvedenými mapovými 

značkami 

 

https://putovani.praha2.cz/node/353/orientacni-beh/orientace
https://putovani.praha2.cz/zprava/316-orientacni-beh-o-pohar-svate-ludmily


PARAMETRY TRATÍ  

Tréninkové tratě: 

Závodní - tréninková   2.1 km 

Kategorie pro veřejnost: 

Mládež (do 15let) 1,5 km 

Dospělí (16 – 55let) 2,1 km 

Veteráni (55+ let) 1,1 km 

Rodinná 1,1 km 
 

RAŽENÍ Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. 

 

RAŽENÍ JE KONTAKTNÍ! 

POPISY KONTROL Na mapě 

OCHRANA 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých přihlašovacích údajů a to 

v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a 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. 

INFORMACE Přemysl Prášek, email: pk.prasek@seznam.cz, tel: 605 305 943 

Putovani.praha2.cz 

 
 

mailto:pk.prasek@seznam.cz

