
 
 

ROZPIS 
 2. závodu podzimního Manufaktura pražského žebříčku 

 2. závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti 

 2. závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 

 závodu celostátního Rankingu a Rankingu veteránů 

 veřejného a náborového závodu 

 
 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN Pražský krajský svaz ČSOS 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT Oddíl orientačního běhu VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha 

DATUM Neděle 29. 9. 2019 

MÍSTO KONÁNÍ Ondřejov 

CENTRUM ZÁVODU sad v areálu Astronomického ústavu AV ČR, 49.9115N,14.7834E  

PARKOVÁNÍ V obci Ondřejov na pronajatých plochách vymezených v pokynech pro účastníky závodu. 
Suchá varianta - louka ve svahu, mokrá varianta – zpevněné plochy v obci. 

TYP ZÁVODU Zkrácená klasická trať, rankingový koeficient 1.00, intervalový start. 
Závod probíhá podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů na spodní hranici 
intervalu pro klasickou trať podle platných pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB 
ČSOS a PKS ČSOS. 

KATEGORIE Soutěžní: 
D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K 
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75- 
H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K 
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75- 

Nesoutěžní a tréninkové (s časomírou na čipy): 
D10F, H10F – délka cca 3 km po fáborkách, cca 2 km při zkracování 
V kategoriích D10F a H10F platí (tak jako v soutěžních kategoriích) zákaz doprovodu.  

Kategorie TF T1 T2 T3 

Délka trati cca 3 km  cca 2,5 km cca 3 km cca 5 km 

Obtížnost po fáborkách lehká středně náročná náročná 

V tréninkových kategoriích včetně TF je dovoleno „stínování“ (ne-aktivní doprovod další osoby pro 
případ, že by se závodník dostal do problémů). Mapu si bere pouze závodník, nikoli doprovod. 

Kategorie „Z“ pro začátečníky a ty, kdo se chtějí „jen proběhnout“ (bez časomíry a čipu): 

Kategorie Z1 (HDR) Z2 Z3 

Délka trati cca 2 km  cca 3 km cca 4 km 

Obtížnost velmi lehká lehká 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.  

Trať kategorie Z1 není fáborkovaná. Vzhledem k velkému počtu dětí na fáborkované trati prosíme 
všechny rodiče, kteří děti nestínují, ale aktivně vedou, aby využili trať Z1. 

Výklad barevné škály obtížností 

RAŽENÍ elektronické, SPORTident, v kontaktním režimu 

http://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf


 
 

 
 
PŘIHLÁŠKY 

 

Do pondělí 23. 9. 2019 přes ORIS (oris.orientacnisporty.cz). Nouzově na e-mailovou adresu 
prihlasky@fspraha.cz. 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. 
Kategorie „Z“ mají přihlášky pouze na místě kdykoliv až do 12:00. 
Kategorie „Z“ nejsou tedy zadány v elektronickém přihláškovém systému ORIS! 

VKLADY 

Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč/den, požadavek uveďte v přihlášce.  
Od závodníků bez registrace v ČSOS bude vybírána záloha 1000 Kč. 
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti, případně v termínu přihlášek na účet 
č. 162614339/0800, variabilní symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo klubu v adresáři ČSOS. 
V případě platby převodem je nutné na prezentaci předložit potvrzení o převodu. 

Kategorie do 23. 9. po 23. 9. a na místě 

HD10F, TF 80 Kč 80 Kč 

HD-10, HD-12, HD-14, HD65-, HD75- 80 Kč 120 Kč 

Z1, Z2, Z3   – 100 Kč 

Ostatní 130 Kč 200 Kč 

PREZENTACE 9:30 – 10:15  v centru závodu 

START 00 = 11:00 
Závodníci kategorie TF, T1, T2, T3, Z1, Z2, Z3 mohou startovat v libovolném startovním čase 
během časového intervalu vymezeného v pokynech pro účastníky závodu. 

VZDÁLENOSTI parkoviště-centrum: suchá varianta 700 m, mokrá varianta 1700 m 
centrum-start: do 1000 m 
cíl-centrum: do 500 m 

MAPA 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM2017, stav 09/2019, autoři Milan Borovička, Pavel 
Kurfürst, Tomáš Kužel. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. 

TERÉN Zvlněný, v západní a severovýchodní části více, s pár kameny, kupkami, rýhami, místy 
s podrostem. Středně členitý porostově, vyšší hustota cest. 

PROTESTY S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze 
zaslat po ukončení závodu na adresu info@fspraha.cz. 

ŠKOLKA Bude zajištěna v centru závodu. 

UPOZORNĚNÍ Provozování prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

INFORMACE Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz, 728 32 30 38 
 

 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU 

Ředitel závodu: Ondřej Skripnik 

Hlavní rozhodčí: Milan Borovička (R2) 

Stavitel tratí: Martin Hrouda 
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