
                                                      Rozpis závodu

                3. závod Manufaktura Pražského žebříčku – podzim
                3. závod Středočeského žebříčku – podzim
                3. závod Veteránského žebříčku pražské a stredočeské oblasti – podzim
                Veřejný závod

Pořádající orgán: Pražský krajský  svaz ČSOS 

Pořádající subjekt: Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA, z.s.

Zařazení do soutěží:  Závod Manufaktura pražského žebříčku a středočeského žebříčku v kat. D/H10  až D/H18 
                                       Závod veteránského žebříčku v kat. D/H 35, 45, 55, 65, 75 
                                       Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,00 
                                       Veřejný závod 

Datum: sobota 12. října  2019, krátká trať

Centrum závodu: sportovní areál  Hradešín, 50.0374886N, 14.7556225E,  https://mapy.cz/s/3yi2h

Typ závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol, intervalový start.    
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PKS ČSOS pro 
odpovídající typ trati.

Kategorie:  
Závodní kategorie
D10F, H10F – obě po fáborkách , D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75 H10, H12, 
H14, H16, H18, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75 - směrné časy dle oblastního SŘ 2019 
Ve všech závodních kategoriích (včetně D/H 10F) platí zákaz doprovodu. 
V kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu Rankingu k 30. 9. 2019. Maximální 
počet závodníků v kategoriích DH21L je 90.

Tréninkové kategorie (měření času a s SI čipy)
TF (tréninková, po fáborcích, shodná s linií), T3, T5 (trénink)
V tréninkových kategoriích včetně TF je dovoleno „stínování“ další  osobou pro případ, že by se závodník dostal 
do problémů. Mapu si bere pouze závodník, nikoli doprovod. 
Start libovolně „na krabičku“ v čase 00-120

Kategorie „Z“ pro začátečníky (bez měření času a čipu)
Z1 (HDR), Z2 (příchozí, úroveň DH12), Z3 (středně náročná)

V kategoriích pro začátečníky je možné startovat v libovolně velkých skupinách. V kategorii Z1 (rodiče s dětmi) 
má tým automaticky v ceně startovného 2 mapy, v Z2 a  Z3 je ve startovném 1 mapa. Na mapě bude vytištěn 
mapový klíč, slovní popisy kontrol a závodní průkaz pro oražení kontrol jehličkovými kleštěmi. Úplným 
začátečníkům na startu vysvětlíme vše potřebné pro úspěšné zvládnutí trati.  Kategorie Z1 není fáborková, 
Vzhledem k velkému počtu dětí na fáborkové trati prosíme všechny rodiče, kteří děti aktivně vedou, aby využili 
tuto trať. 

http://www.hskhradesin.cz/


Přihlášky:

Závodní a tréninkové kategorie do neděle 6.10.2019 23:59 hod (1. termín) výhradně přes přihlašovací systém 
ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz  Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené 
startovné (neplatí pro kategorie D/H 10F, TF a Z) až do středy  9.10. 2019 20:00 hod (2. termín). Po tomto datu 
budou přijímány dodatečné přihlášky pouze jen dle možností pořadatele na e-mail: prihlasky@tretra.org  
Přihláška e-mailem je platná po potvrzení a zadání závodníka do IS ORIS. Závodník musí provést kontrolu svého 
zadání v systému po potvrzení.
Po termínu přihlášek a u prezentace je přihlášení možné jen do kategorií „T“ podle možností pořadatele (s 
výjimkou D/H 10F, kde je bez omezení) a do kategorií „Z“ bez omezení. 
Kategorie „Z“ mají přihlášky pouze na místě na zvláštní prezentaci kdykoliv až do 12:00 hod. Kategorie „Z“ 
nejsou tedy zadány v elektronickém přihláškovém systému ORIS! 
Do kategorií  Z1(HDR), DH10F , TF a Z2,Z3 bude možno se dohlásit i na místě za základní startovné

Vklady:

Kategorie Do 6.10. 19 23:59 Do 9.10.19 20:00 Později a na místě
DH10F, TF 80 Kč 80 Kč 80 Kč
Žactvo, DH65, DH75 80 Kč 120 Kč 120 Kč
Z1 (2 mapy), Z2, Z3 100 Kč 100 Kč 100 Kč
T3, T5 a ostatní 120 Kč 200 Kč 200 Kč
Půjčovné za SI 5 čip: 40,- Kč (pro neregistrované závodníky pouze proti číslu mobilního telefonu). 
Ztráta zapůjčeného SI 5 čipu: 1000,- Kč, novější typ podle skutečné pořizovací ceny. 

Způsob úhrady: 
v termínu přihlášek na účet, v hotovosti při prezentaci za celý oddíl
Číslo účtu 4002236031/0100         
Var. symbol XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS + do poznámky uvést název klubu

Prezentace: 
v centru závodu od 9:15 do 10:15 hod 

Start 00: 
11:00 hod, intervalový          

Mapa: 
Hradešín, 1:10 000, zpracovaná podle ISOM 2017, ekvidistance 5 m pro všechny kategorie. 
Stav září 2019, rozměr bude upřesněn v pokynech, bude vodovzdorně upravena (tisk na PRETEX) 
Mapovali: Ondřej Měšťan, Kateřina Zajícová, Víťa Zajíc

Terén: 
Lehce zvlněný terén v nadmořské výšce 280 - 350 m n.m., středně hustá síť komunikací, smíšený a jehličnatý 
les,  v údolích menší kamenité pasáže

Parkování: Na louce na soukromém pozemku u centra závodů, bude upřesněno  v pokynech. Dodržujte pravidla
silničního provozu, dbejte pokynů pořadatelů. 

Vzdálenosti:  
parkoviště – centrum = 0km             
centrum – start = do 2 km
cíl – centrum = do 2 km  

Systém ražení: 
Všechny kategorie poběží s elektronickým systémem ražení SPORTident (SI)
Nebude nastaveno v bezdotykovém módu. Po doběhu do cíle je závodník povinen dostavit se do centra závodu 
nechat si vyčíst čip i v případě nedokončení závodu. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. 

mailto:prihlasky@tretra.org?subject=P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka%2012.10.


Občerstvení: 
Pití po doběhu v cíli , v centru závodu hospůdka u hřiště, hospoda Na Hradě + stánek s občerstvením.
Možnost objednání teplého jídla předem přes přihláškový systém ORIS. Vepřový guláš  s chlebem (80 Kč - 
zajišťuje klub HSK), vepřový řízek s bramborovým salátem (99 Kč , max. 50 porcí) a rajská omáčka s těstovinami 
(90 Kč, max. 50 porcí - hospoda na Hradě)

Dětský koutek:
Bude otevřen po dobu závodu

Pravidla: 
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a Prováděcích předpisů k 
soutěžím Pražské a Středočeské oblasti. 

Závodníci startují na vlastní nebezpečí, pohyb v lese a po lesních cestách je taktéž na vlastní nebezpečí, základní
lékařské ošetření  v centru závodu.

Protesty: 
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 400Kč. 
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: 
KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s., Žárovická 1657, Praha 21, 19016

Informace o závodě: 
v IS ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4971 
Kontakt: Jakub Makovský, jakubmakovsky@gmail.com, +420777136754

Prodej a propagační činnost: 
V centru závodů prodej a propagační činnost (kromě propagace konání OB akcí) pouze se souhlasem ředitele 
závodů. 

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. 

Hlavní funkcionáři: 
ředitel závodu: Jakub Makovský        
hlavní rozhodčí: Jakub Vlášek
stavitel tratí: Jakub Ransdorf

Partnerem Oblastního žebříčku je síť prodejen přírodní kosmetiky Manufaktura 
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