
 

 

 
ROZPIS 

k závodu Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti ve sprintu 2022 
 

ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti ve sprintu 2022 
Jarní žebříček Středočeské oblasti jednotlivců 2022 
v kategoriích DH10-DH18  
Závod Manufaktura Pražského žebříčku 2022 - jaro v kat. DH10-DH18  
Závod celostátního Rankingu 2022 koef. 1,00 v kat. DH21  
Veteránský žebříček - jaro 

DATUM Sobota 2. dubna 2022 

MÍSTO KONÁNÍ Sportovní areál Odolena Voda 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů  

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT 
TJ Aero Odolena Voda, oddíl orientačního běhu 
SOOB TJ Sokol Kralupy nad Vltavou 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU Ředitel závodu: Markéta Berná  

Hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch (R1) 

Stavitel tratí: Jan Koldinský (R3)  

PODMÍNKA ÚČASTI – 
OPATŘENÍ PROTI COVID-19 

Účastí na akci se zavazujete dodržovat platná hygienická opatření. 

PARKOVIŠTĚ, PŘÍJEZD, 
ODJEZD 

Parkování – parkoviště AERO Vodochody a.s., U Letiště 374, Odolena 
Voda (GPS 50.2199842N, 14.4088475E).  
Zákaz parkování mimo určené parkoviště. 
Příjezd po silnici 608. 

CENTRUM ZÁVODU Sportovní areál Odolena Voda, ulice Ke Stadionu 375, Odolena Voda 
(naproti Penny Marketu). 

TYP ZÁVODU Sprint, intervalový start pro soutěžní kategorie. 

KATEGORIE  Soutěžní kategorie: 
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D60, D65, D70, 
D75 
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H60, H65, H70, 
H75, H80 
 
Ve všech soutěžních kategoriích platí zákaz doprovodu 
 
Předpokládaný čas vítězů dle soutěžního řádu pražské a středočeské oblasti. 
Časový limit pro absolvování závodu je 60 minut. 

 
Kategorie HD21 budou rozděleny na základě Rankingu k 31.12.2021 na 
podkategorie: H21L 90 startujících, D21L 90 startujících, H21K ostatní (75% 
délky L), D21K ostatní (75% délky L). Držitelé licence E, R a A (HD18-20), 
kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním v Rankingu, mohou 
startovat v podkategorii L i nad uvedený počet. V případě nízkého počtu 
přihlášených mohou být podkategorie K a L sloučeny.  

 

Nesoutěžní kategorie: 

T – tréninková trať 



 

 

Z1 – trať pro rodiče s dětmi 

Z2 - trať pro začátečníky kratší 
 
V kategoriích Z je možné startovat v libovolně velkých skupinách. V kategorii 
Z1 (rodiče s dětmi) má tým automaticky v ceně startovného 2 mapy, v Z2 je 
ve startovném 1 mapa. Pro kategorie Z1 a Z2 bude na prezentaci předána 
průkazka na ražení kontrol. Úplným začátečníkům na startu vysvětlíme vše 
potřebné pro úspěšné zvládnutí trati. Všichni účastníci do výšky 120 cm 
budou v cíli odměněni drobnou sladkou odměnou.  
 
Upozornění: Závodníci závodící v soutěžní kategorii nesmí napřed 
absolvovat Z jako doprovod dětí. Porušení pravidla bude důvodem k 
diskvalifikaci. 

 PŘIHLÁŠKY 
Do 28.3.2022 do 24:00 za základní vklad, do 30.3.2022 do 24:00 za vklad 
zvýšený o 50 %. Přihlášky na místě možné pouze pro nesoutěžní kategorie T, 
Z1 a Z2. 

Přihlášky provádějte online pomocí ORISu: 

registrovaní na http://oris.orientacnisporty.cz 

neregistrovaní na http://oris.orientacnisporty.cz  přes odkaz „Jednorázová 
přihláška“, kde naleznete nápovědu, jak se přihlásit. 

V přihlášce uveďte požadavky na zapůjčení SI čipu, případně požadavky na 
startovní čas. 

 INFORMACE Markéta Berná, email: mberna@email.cz  
Stránka závodu: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6867  

 VKLADY 
Vklady: v termínu po termínu přihlášek na místě 

Vklady Do 28 3.2022 Po 30.3.2022 

HD10, HD12, HD14, HD65, HD75 80 Kč  120 Kč 

Z1, Z2 80 Kč  80 Kč 

Ostatní 120 Kč  180 Kč 

Půjčovné SI 40 Kč 40 Kč 

Vklady zaplaťte na účet TJ Aero Odolena Voda č. 115-2754170267/0100 u 
Komerční banky, a.s., (uveďte var. symbol „9XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu 
v adresáři ČSOS, do popisu platby uveďte zkratku/název oddílu, u 
neregistrovaných jméno a kategorii). Platbu proveďte prosím tak, aby byla 
připsána na účet do 31.3.2022. 

Vyúčtování vkladů – ke stažení z ORIS 

START 00 = 10:00 hod. 

soutěžní kategorie intervalový, podle startovní listiny,  

Kategorie Z a T v samostatném koridoru v libovolném čase přes startovací SI 
jednotku (případné časové omezení bude uvedeno v pokynech) 

Závodníkům v kategoriích Z se čas neměří, nebudou uvedeni ve výsledcích. 

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6867


 

 

MAPA, POPISY 
Odolena Voda, 1: 4000, E 2 m, stav jaro 2022, autor Jiří Cabrnoch, revize 
mapy: Lubomír Pavlíček 
Mapový klíč: ISSprOM 2019-2 
Formát mapy: A4 

Popisy:  vytištěné na místě závodu 
Zvláštní symboly: černý křížek – umělý objekt (lavičky, prolézačky) 
Mapy se v cíli neodebírají. Dodržujte fair-play. 

TERÉN 
Městské uličky (stará a nová zástavba), sídliště,   centrum města, háj. 
Běžecký podklad: zpevněné a nezpevněné cesty, trávník, park. 

OMEZENÍ BĚŽECKÉ OBUVI Zákaz použití obuvi s hřeby 

SYSTÉM RAŽENÍ SportIdent, každý čip může být použit pouze jednou. 

Možno SI čip zapůjčit za 40 Kč, žádost o zapůjčení uveďte v přihlášce, pro 
neregistrované vratná záloha 1 000 Kč 
Krabičky budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení, včetně  
cílové krabičky. 
V případě poruchy elektronického ražení je závodník povinen razit  kontrolu 
kamkoliv na mapu. O mechanickém ražení informujte při vyčítání čipu. 
Startující v T s čipem – start razí kontaktně na krabičku. 
Každý závodník (kromě Z1 a Z2 ) je povinen nechat si  vyčíst čip co nejdříve 
po doběhu do cíle, a to i v případě, kdy závod nedokončí. 
Požadavky na zapůjčení čipů uveďte v přihlášce, v případě ztráty půjčeného 
čipu bude pořadatel vyžadovat 1.000 Kč. 
Kategorie Z1 a Z2 do papírové průkazky. 

PREZENTACE, INFORMACE Prezentace –  od 8:30 do 9:30 hod v centru závodu. Není možné již měnit 
kategorie nebo dohlášky do závodních kategorií. Event. změny čísel SI čipů 
před odchodem na start v centru závodu. 

Pro kategorie T, Z1 a Z2 je prezentace od 10:00 do 11:30 hod.  

Informace v centru závodu. 

VZDÁLENOSTI Parkoviště – centrum: 750 m 
Centrum - prezentace: 0 m  
Centrum - start: do 300 m 
Cíl - centrum: 0 m 

ZAKÁZANÝ PROSTOR Zakázaný prostor je označen na mapě. 
Překonání na jiných místech (vyznačených značkou 709 Nepřístupná 
oblast) je důvodem k diskvalifikaci. 

VÝSLEDKY Průběžné výsledky v centru závodu.  

Konečné výsledky: Po závodě v ORIS . 

Vyhlášení vítězů proběhne po skončení závodu (orientačně ve 12,30). 
Budou vždy vyhlášení nejlepší tři v kategorii HD10, HD12, HD14, HD16, 
HD18. Vyhlášení v ostatních kategoriích probíhat nebude. 

PROTESTY Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč během závodu, případně 
do 14 dnů po konání závodu na email: mberna@email.cz 

PŘEDPIS Závodí se podle platných pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a 
Prováděcích předpisů Pražské a Středočeské oblasti sekce OB ČSOS. 



 

 

OBČERSTVENÍ Voda/šťáva v cíli. 
Stánky s občerstvením v centru závodu. 

Dětský koutek Bude zajištěn dětský koutek a kontroly pro nejmenší  
 

WC Mobilní WC v centru závodu a na startu. Povinně použijte dezinfekci 
rukou.      Dodržujte čistotu! 

PRVNÍ POMOC Drobná poranění budou ošetřena v centru závodu. 

UPOZORNĚNÍ Závod probíhá za plného provozu, prosíme závodníky o opatrnost a 
dodržování dopravních předpisů. Dbejte vlastní bezpečnosti. Respektujte 
zakázané silnice, používejte povinné přeběhy těch komunikací, které 
budou pod dozorem  pořadatelů, používejte chodníky. Respektujte 
zakázané vstupy na pozemky vyznačené č-b páskou. 
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí, za nezletilé děti zodpovídají  zákonní 
zástupci. 
Případná další omezení dle aktuálních nařízení budou uvedena v pokynech. 

GDPR Přihlášením na závod dává každý účastník souhlas se zveřejněním svých 
osobních údajů ve formátu používaném v ČSOS resp. v ORIS (přihláška, 
startovní listina, výsledky) a na webu závodu. V průběhu akce mohou být 
pořizovány fotografie /videozáznamy pořadatelů sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací apod. Dále zde 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z 
vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba 
zřetelně oznámit fotografovi, případně předem pořadatelům. 

PODĚKOVÁNÍ Městu Odolena Voda za organizační podporu a za spolufinancování akce. 

Za finanční podporu dále děkujeme našim parterům: 

AERO Vodochody a.s., AULIX lighting s.r.o., LeitnerLeitner Tax s.r.o., Igepa 
CZ s.r.o 

 
Rozpis byl schválen  Středočeským krajským svazem  Českého svazu orientačních sportů dne a Pražským krajský 
svaz  Českého svazu orientačních sportů dne 10.3.2022. 

 

Přejeme Vám hezké zážitky z Vodolky!  

Těší se na Vás oddíly orientačního běhu TJ Aero Odolena Voda a SOOB TJ Sokol Kralupy n. Vlt. 
 

 


