
 
 

P O K Y N Y 
pro účastníky závodu 

 
Žaket Pražský pohár žactva – štafety 

Klacky Open – 1. ročník firemního  závodu v orientačním běhu 
 

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačního běhu  
Pořádající subjekt: VŠTJ Stavební fakulta Praha, oddíl orientačního běhu  
Datum: 23. 6. 2010  
Centrum: Praha-Divoká Šárka, restaurace Dívčí skok 
Prezentace: 16:00-17:15, v centru  
Vzdálenosti:  centrum - start 0 m  

centrum - cíl 0 m  
Terén: Údolí Šáreckého potoka s přilehlým svahem, místy kamenitým i skalnatým. V části 
prostoru parkový terén (posekaná louka s remízky). Dobře průběžný, středně hustá síť 
komunikací. 
Mapy: Dívčí skok 1 : 7 500, E=5m, rozměr A4, stav 6/2010, laserový tisk, hl. kartograf: 
Milan Borovička, mapový klíč ISOM2000, mapy nebudou vodovzdorně upraveny 
Mapy se odhazují za sběrnou kontrolou. Výdej map v 19:00, po hromadném startu 
zbývajících úseků.  
Zvláštní mapové značky:  

zelené kolečko: výrazný strom  
zelený křížek: vývrat  
černý křížek: prolézačka, houpačka 
malý černý křížek: lavička  
hnědý křížek: plošinka  

Popisy kontrol: pouze na mapě  
Start: od 17:00, ve vlnách po kategoriích 

17:00 D14  
17:10 H14  
17:20 OPEN,  HD14 s doprovodem 
(v případě, že některý úsek štafet HD14 jde s doprovodem, je nutné to nahlásit na 
prezentaci) 
17:30 F (firemní závod) 

 

Parametry tratí: 
D10-14 
1. úsek: 3,1 km / 110 m /  9 k. 
2. úsek: 2,8 km / 110 m /  9 k. 
3. úsek: 3,1 km / 110 m /  9 k. 

H10-14 
1. úsek: 3,1 km / 110 m /  9 k. 
2. úsek: 2,8 km / 110 m /  9 k. 
3. úsek: 3,1 km / 110 m /  9 k. 

OPEN 
1. úsek: 3,7 km / 150 m / 13 k. 
2. úsek: 3,5 km /   95 m / 12 k. 
3. úsek: 3,9 km / 150 m / 13 k. 

F (firemní závod)
1. úsek: 3,1 km / 110 m / 11 k. 
2. úsek: 2,9 km / 100 m /   9 k. 
3. úsek: 3,9 km / 145 m / 14 k. 

Systém ražení: 
Při závodě bude použit systém ražení SportIdent (SI). Závodníci, kteří nedisponují vlastními  
SI čipy si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč, záloha na půjčení pro  
neregistrované závodníky je 700 Kč. 
Soupisky: Prostřednictvím přihláškového systému OBHana do 10.00 hod. Během 
prezentace již pouze: změny, neregistrovaní závodníci, firemní závod. 
Startovní čísla: H14 101-120, D14 151-160, OPEN 201-228, F 1-31 
Startovní čísla budou vydána na prezentaci štafetám po kontrole odevzdání soupisky.  
Startovní čísla se připevňují na hruď. Závodníkům bez startovního čísla nebude umožněno 
odstartovat!  
Průběh závodu: Závodníci prvních úseků se dostaví na start 3 minuty před startem své 
kategorie, vynulují si a zkontrolují si svůj čip. Na všech tratích je divácká kontrola. Následuje 
závěrečný úsek o délce 6-12 minut. Závodník dobíhající od poslední kontroly odhodí na 
určeném místě svou mapu a dotekem předává štafetu dalšímu úseku a poté razí cílovou 
kontrolu. Vybíhající závodník si  před mapovým startem odebírá svou mapu (závodník sám 
zodpovídá za odběr správné mapy, kontrolujte číslo na zadní straně mapy se startovním 
číslem na své hrudi). Poslední závodník štafety běží od sběrné kontroly do cílového 
koridoru. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou čarou. Rozhodující je pořadí na cílové 
čáře. Hromadný start nevyběhlých úseků štafet bude v 19:00 (HD14) a v 19:30 (OPEN, 
firemní závod). 
Časový limit: 240 minut, uzávěrka cíle 21:30 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou 
zveřejněny na www.fspraha.cz.  
Vyhlášení vítězů: Po ukončení závodu, budou vyhlášeny štafety na 1-3. Místě v kategoriích 
H14, D14 a výsledky firemního závodu. 
WC: V restauraci.  
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB.  
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.  
Jury: Bude zveřejněna vývěskou v centru. 
Funkcionáři: 
ředitel: Ondřej Skripnik  
stavitelé tratí: Magda Kurfürstová, Martin Hrouda  
hl. rozhodčí: Pavel Kurfürst  
 
V Praze dne 23. 6. 2010 Pavel Kurfürst  
 
 

 
 
 
 
 

 



 


