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POKYNY 
 

 

 

4. závod Manufaktury Pražského žebříčku 

 4. závod Středočeského oblastního žebříčku mládeže 

11. závod  Středočeského oblastního žebříčku družstev mládeže  

 4. závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 

závod celostátního Rankingu 2022 (koeficient 1.0 v kat. DH21) 

Veřejný a náborový závod pro veřejnost  

 

 

Pořádající orgán: Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů,  

       Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů. 

Pořádající subjekt: OK Kamenice, z. s. 

Termín konání: neděle 16.10.2022 

Centrum závodu: Louka u obce Pohoří. https://en.mapy.cz/s/fusazemune  

Typ závodu: Klasická trať, intervalový start. 

  

https://en.mapy.cz/s/fusazemune
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Startovní listiny:  

zveřejněny v IS ORIS, dále v centru závodu a na startu. 

Výsledky:  

Průběžné budou zobrazeny na obrazovce v centru závodu a na webu OResults. V lese bude 

umístěno několik radiokontrol. Finální výsledky budou v IS ORIS po konci závodu.  

Vyhlášení vítězů:  

 Vyhlášení proběhne od 14:30. Pořadatel může čas vyhlášení upravit na místě v rozhlasu. 

Všechny děti kategorie TF, HD10 a HD10F dostanou v cíli sladkou odměnu. 

Na vyhlášení vítězů budou vyhlášeni první tři nejlepší z dětských kategorií HD10F, HD10, HD12, 

HD14. Připraveny jsou pro ně pěkné drobné ceny. 

Dále budou vyhlášeni vítězové kategorií HD16, HD18, HD21L, HD35L, HD45L, HD55L, HD60, 

HD65, HD70 a HD75. Pro tyto vítěze jsou připraveny hodnotné ceny od našich sponzorů - 

poukázky na značkové košile Antony’s, dárkové balíčky, poukaz na ubytování v Potkávárně a 

další pěkné ceny. Tyto ceny budou předány vítězům pouze osobně na vyhlášení. 

Časový limit:  

150 minut 

Uzavření ́cíle:  

Cíl bude uzavřen v 15:33. 

Mapy:  

1 : 15 000 pro kategorie H/D16-35L. Ostatní kategorie 1 : 10 000, e5m, autor Roman Horký 2021,  

částečná revize 2022, mapový klíč ISOM2017-2, mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Zvláštní mapové značky: Hnědý trojúhelník – plošinka, černý křížek – umělý objekt. 

Vývraty v mapě nejsou mapovány.  

Terén:  

Závodní prostor je situován do hornopožárského polesí v nadmořské výšce 350 - 510 m n. m. 

Les je tvořen smrkovo-bukovo-modřínovou dřevinou. Severní a centrální část závodního prostoru 

je rovinatá až mírně zvlněná, porostově velmi pestrá, na mnoha místech plochy hustého lesa s 

různě sníženou průchodností. Jižní, západní a východní část prostoru je tvořena svahy (místy 

prudkými) s množstvím žulových kamenů, balvanů a menších skalek včetně několika starých 

žulových lomů. Lokální pozůstatky zlatokopecké činnosti. Středně hustá síť komunikací. 

Intenzivní odtěžování kůrovcové kalamity (mnoho nových velkých pasek). 

 
 

https://oresults.eu/events/58
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Prezentace:  

Neděle 16.10.2022 od 8:30 do 9:30 v centru závodu. 

Parkování: 

Na louce u centra závodu, viz plánek příjezdu. Přísný zákaz parkování mimo prostory vymezené 

pořadateli, zejména v obci Pohorka a v Pohoří. Parkovné 50,- Kč. 

Vzdálenosti: 

 Parkoviště – shromaždiště: do 300m, 

Shromaždiště - start: 600m po modrobílých fáborcích. 

Cíl – shromaždiště: 900m po červených fáborcích. 

Cesta z cíle nevede skrz start, odvoz věci ze startu není poskytován pořadateli. 

Popisy kontrol:  

Ve formě piktogramů samoobslužně v centru. Popisy jsou též na mapách. Kategorie Z mají slovní 

popisy. 

Povinné úseky:  

Ze startu na začátek orientace, a od poslední kontroly do cíle. Povinné úseky budou značeny 

koridory. Nedodržení celého povinného úseku je důvodem k diskvalifikaci. 

Zakázané prostory: 

Veškerý les v okolí závodu a parkoviště je závodní prostor a je přísný zákaz do něj vstupovat 

mimo samotný závod. Zákaz vstupu do oplocenek a do oblastí označených značkou 520 – privát 

a 709 – nepřístupná oblast. 

Občerstvovačky: 

 Na kontrolách v lese čistá voda. 

Start 00: 10:00, intervalový. 

Závodníci kategorií TF, T2, T3, T4, Z1, Z2, Z3 startují ze samostatného koridoru v libovolném 

startovním čase během časového intervalu od času 30 (10:30).  

Informace:  

Bližší informace o závodech najdete na stránce závodů, případné dotazy zasílejte na e-mail 

prihlasky@okkamenice.cz. 

Systém ražení:  

SPORTident kontaktní, vyčítání čipu na shromaždišti, jednotky systému SI nebudou nastaveny 

do režimu bezdotykového ražení BEACON; v případě nefunkční SI jednotky na kontrole závodník 

razí mechanicky do mapy. 

Předpis:  

Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu 

ČSOS, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022 a také dle Prováděcích 

předpisů k soutěžím Středočeské oblasti Sekce OB ČSOS 2022. 
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Organizace: 

Ředitel: Jan Neškudla 

Stavitel tratí: Jakub Glonek (R3), Hlavní rozhodčí: Boris Navrátil (R3) 

Jury: 

 Dominika Plochová, DKP8651, R1. Pavel Kettner, HCE5900, R3. Pavel Klaška, DKP9301, R2. 

Protesty:  

Vklad 400 Kč. Osobně do rukou příslušného hlavního rozhodčího nebo zaslat na adresu hlavního 

rozhodčího: Boris Navrátil, navratilboris@seznam.cz  

Parkování:  

V centru závodu, bude organizováno pořadateli. Parkovné 50,- Kč. 

WC: 

Mobilní toalety na shromaždišti. Na startu WC nebudou, využijte před startem shromaždiště. 

Mytí: 

 Nebude. 

První pomoc: 

Ošetření drobných poranění bude provedeno v centru závodu. Závodníci závodí na vlastní 

nebezpečí. 

Školka:  

Na shromaždišti bude zřízena školka pro děti předškolního věku. Prosíme, nechávejte v ní děti 

pouze na nezbytně dlouhou dobu. Při umístění dítěte do školky je třeba uvést jméno dítěte a 

kontakt na rodiče. 

Občerstvení:  

Pro všechny závodníky bude po doběhu v cíli voda. Stejně jako každý rok, i letos pro Vás naše 

šikovné ženy a dívky připravují "Cukrárnu OK Kamenice". Tedy koláče, bábovky, dorty, kávu, čaj, 

apod. Dále bude na závodech okafe tedy kavárna Ivy Lošťákové. Na shromaždišti možnost 

dalšího občerstvení.  

Prodej:  

Pouze se svolením ředitele závodu. 

Upozornění:  

Tratě se kříží se singletracky, prosíme o obezřetnost a zvýšenou opatrnost. Závodníci se 

zúčastní závodu na vlastní nebezpečí. 
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OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý 

účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu povinného formátu ČSOS, a to v 

podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů, v informačním systému ORIS, v pokynech 

pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k 

informování veřejnosti o proběhlém závodě apod. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že 

nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi. 

Poděkování:  

Děkujeme Arcibiskupství pražskému za poskytnutí prostoru pro závod, panu Firmanovi za 

umožnění parkování a umístění centra závodu, obci Pohoří z souhlas a podporu konání akce v 

katastru obce a všem sponzorům za věcné ceny pro závodníky. 

Plánek příjezdu a shromaždiště: 
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Parametry tratí: 

 


