
 

Středočeský krajský svaz orientačních sportů 
 
 
 

 ROZPIS  
 

3. závod jarního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 – DH18) 

3. závod jarního Manufaktura Pražského žebříčku (v kat. DH10 – DH18) 

Mistrovství Středočeské a Pražské oblasti ve sprintu pro rok 2019 (v kat. DH12 – DH21) 

Závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH35 - DH75) 

 Závod celostátního Rankingu 2019 koef. 1,02 (v kat. DH20 a DH21) 

 Veřejný a náborový závod v orientačním běhu 

 

 

 

 

 

Závod je pod záštitou starostky Prahy 2 paní Mgr. Jany Černochové a místostarosty a radního pro sport pana Ing. 

Jaroslava Šolce 

a 

podporován radnicí městské části Praha 10 

DATUM Sobota 06.04.2019 
 

POŘADAJÍCÍ ORGÁN Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

POŘADAJÍCÍ 
SUBJEKT 

OK KAMENICE, z.s. 

FUNKCIONÁŘI Ředitel závodu Petr Valášek 

Hlavní rozhodčí Přemysl Prášek, R3 

Stavitel tratí Adam Hájek, R3 
 

CENTRUM ZÁVODU ZŠ U Vršovického nádraží (mapa), vstup do areálu bránou z ulice Sámova 

TYP ZÁVODU Sprint, intervalový start 

KATEGORIE Závodní kategorie: 

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75 

H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75 

 

Upřesnění kategorii D21L, D21K, H21L, H21K: 

Kategorie HD21 budou rozděleny na základě Rankingu 31.12.2018 na podkategorie 

H21L 90 startujících D21L 90 statujících 

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. 

Tréninkové tratě: 

T 
Tréninkové tratě 

T 

doprovodné kategorie pro veřejnost: 

Z1 
Rodiče s dětmi (bez fáborků – původní značení 

kategorie HDR) 

Z2, Z3 
Trať pro začátečníky (původní značení kategorie P) 

Z2 kratší, Z3 delší 

 

 

https://mapy.cz/s/3mEjx


Upřesnění kategorii pro veřejnost: 

Kategorie Z1 je trať bez fáborků pro děti do 10 let. Je dovolen doprovod a stínování. Chybějící 

kontrola znamená diskvalifikaci. Kategorie  

TF (fáborková) stavena nebude 

Kategorie H10, D10, Z1, Z2, Z3 mají oddělený start na jiném místě, než ostatní kategorie! 

Speciální kategorie: 

H21D, D21D 
Neveřejná kategorie pouze pro závodníky MČR 

hluchoněmých = nepřihlašovat 
 

PŘEDPOKLÁDANÝ 
ČAS VÍTĚZE 

Dle soutěžního řádu 

DOPRAVA A 
PARKOVÁNÍ 

Pořadatel důrazně doporučuje, využití hromadné dopravy pro cestu na závod. Pořadatel 

nezajišťuje hromadné parkování osobní vozidel!!! Doporučené parkování je v NC EDEN (mapa). 

První 3 hodiny zdarma, následně 40kč za každou započatou hodinu. 

Na výzvu městské části Praha 10 žádáme závodníky, aby neparkovali svá vozidla v přilehlých 

ulicích kolem závodního prostoru. Praha 10 se potýká s velkým problémem parkování i o víkendech, 

parkování vozidel závodníků by tuto situaci ještě více zhoršilo. Jedná se o jednu z podmínek městské 

části, pro povolení závodu. Děkujeme všem závodníkům za spolupráci. 

Městská hromadná doprava 

Zastávka  Linky Vzdálenost do centra 

Nádraží Vršovice 

TRAM 6, 7, 13, 24 

do 100m 
BUS 193 

VLAKY 
R21, R43, S3, S8, S88, S9 

Kokořínský rychlík, Podtrosecký rychlík, 
Posázavský pacifik, Český ráj expres 

Bohemians BUS 124, 139 do 600m 

Koh-i-noor 
TRAM 6, 7, 22, 24 

do 1000m 
BUS 101, 124, 139 

Čechovo náměstí TRAM 4, 13, 22 do 1000m 

Slavia 
(doporučené 
parkování) 

TRAM 6, 7, 22, 24 do 1600m 

Náměstí Bratří 
Synků 

TRAM 11, 13, 14, 18 do 300m 
 

VZDÁLENOSTI Doporučené parkování – centrum: 1600m 
Centrum – Start 1: 1000m (pro všechny ostatní kategorie) 
Centrum – Start 2: 200m (pro kategorie D10, H10, Z1, Z2, Z3) 
Cíl - Centrum 150m 
Centrum – Prezentace 0m 
 

MAPA Gröbovka 
Stav – březen 2019, rozměry 210x300mm 
měřítko 1:4000  
e = 2 m 
Použitý mapový klíč ISSOM2007.  
Autor mapy: Přemysl Prášek 
mapa nebude vodovzdorně upravena, v případě nepříznivé předpovědi počasí bude případná úprava 
vodovzdornosti mapy upřesněna v pokynech.  
 

TERÉN Městské ulice s pevným povrchem, městský park se smíšeným povrchem, velké množství detailů. 

Značné převýšení. 

OMEZENÍ BĚŽECKÉ 
OBUVY 

Zákaz použití bot s hřeby. Doporučujeme boty se špunty 

RAŽENÍ Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. Všechny kontroly (včetně cílové) budou 
nastaveny v bezkontaktním režimu BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5m). V centru závodu 
bude k dispozici krabička SIAC battery test pro ověření dostatečné kapacity baterie čipu. V posledním 
startovním koridoru bude umístěna krabička SIAC test umožňující ověření funkčnosti čipu 
(bezkontaktního ražení). 

https://mapy.cz/s/3bO0L


 
Možnost zapůjčení čipu SIAC za poplatek 80kč. Požadavek nutno uvést u přihlášky 
 
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. 
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. 
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu 
s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. 
Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci. 
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu a to i případě, že 
závod nedokončil. Každý čip může být v závodě použit pouze jednou. 

 
POPISY KONTROL Budou k dispozici na shromaždišti k volnému odběru. 

PREZENTACE Na shromaždišti 8.30 – 9.30 

START 00 = 10:00 
Start 1 – po modrobílých fáborcích (1000m) 
Start 2 – po modrozelených fáborcích (200m) pouze kategorie H10, D10, Z1, Z2, Z3 

PŘÍHLÁŠKY  Do neděle 01.04.2019 do 23:59 pomocí el. přihláškového systému ORIS, výjimečně na email 
prihlasky@okkamenice.cz (rozhodující je datum doručení přihlášky). Přihláška e-mailem je přijata 
ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, 
registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení 
(půjčovné 40 Kč/čip). Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny 
soutěží. Od nečlenů ČSOS může být proti zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč. 

do kategorií Z1, Z2, Z3, T je možné se přihlásit též v den závodu v centru závodu 

VKLADY Kategorie Řádný po termínu 

Z1, Z2, Z3 80 Kč 80Kč 

DH-10, 12, 14, 65, 75 80 Kč 120 Kč 

Trénink T 120 Kč 180 Kč 

Ostatní 120 Kč 180 Kč 

- vklad je možné uhradit na účet OK KAMENICE, bankovní spojení 
2201340123/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOS, nebo v hotovosti při 
prezentaci 
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma 

ŠKOLKA Bude organizována 

OBČERSTVENÍ V cíli voda se šťávou, v centru závodu stánek s teplým jídlem 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Emailová adresa rozhodčího: premysl.prasek@gmail.com 

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, 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 www.okkamenice.cz/oz19/ 

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

 
Partneři závodu: 

mailto:premysl.prasek@gmail.com
https://okkamenice.cz/oz19
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4961
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4961
http://www.okkamenice.cz/oz19/
http://www.okkamenice.cz/oz19/
mailto:pk.prasek@seznam.cz


Příloha : 

 
 


