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POKYNY 
Vítáme Vás Na Sparťanské Brutální Klouzačce. Máme pro Vás pár informací o průběhu závodu. Sparťanská Brutální 
Klouzačka 2011 je specifický závod s pravidly lehce odlišnými od běžného OB, tak si pokyny raději zkuste přečíst. Stejně tak 
věnujte pozornost aktuálním informacím, které dostanete v posledních pár minutách těsně před startem. Jde především o závod 
týmů, jednotlivci běží v kategorii příchozí a nebudou zařazeni do slosování o ceny. 

Časový program: 
8:05 - 9:45 Prezentace  
9:55 Odchod do prostoru startu a seřazení závodníků  
9:55 - 10:00 informace před startem, rozdání startovních průkazů  
10:00 hromadný start  
10:40 – 11:20 Doběh závodníků  
11:20 - 12:00 Zpracování výsledků   
12:00 Vyhlášení vítězů  
 Do 12:30 Vyklizení prostor školy, ukončení závodu  

Mapa a zákres kontrol 
Při prezentaci dostanete mapu Hostivařská přehrada 1:10 000, rok vydání 2008, lísteček s popisy všech kontrol a číslo svého 
týmu. Popisy jsou pouze v piktogramech, u vzorových map bude slovní „překlad“. V prostoru závodu je 21 kontrol označených 
čísly mezi 12 až 50. Na shromaždišti máte k dispozici 5 map se vzorovým zákresem všech kontrol. Každý závodník si sám do 
své mapy kontroly zakreslí a očísluje. Přijeďte tedy na prezentaci včas!! Po prezentaci budete vědět, kde jsou kontroly, ale 
nebudete vědět, kolik bodů za kterou kontrolu získáte.  
Během závodu nevstupujte na soukromé pozemky (zahrady chat a rodinných domků). Mezi kontrolami 20 a 26 je nové oplocení 
sportovního areálu. U kontroly 47 je elektrický ohradník ohrazující soukromý pozemek. 

Průkazy a bodové hodnoty organizace startu 
Cca 5 minut před startem se seřadí týmy podle startovních čísel. Následně každý tým dostane jednu průkazku potiskem dolů. 
Průkazka je opatřena startovním číslem týmu a je tudíž nezaměnitelná. Po odstartování si kartičku prohlédnete a zvolíte 
vhodnou trasu. Na průkazce je 21 políček, v každém jsou dvě čísla - kód kontroly a bodová hodnota kontroly. Bodová hodnota 
kontroly je 1 až 9 bodů. Průchod kontrolou se označí ražením do políčka s číslem kontroly. Nerazí se tedy po řadě od začátku!  

Vybavení 
Povinné vybavení není předepsáno. Doporučené vybavení je závodní mapa, startovní průkaz, buzola, případně drobný peníz na 
občerstvení.  

Start 
Start je hromadný na ulici před školou, bude označeno transparentem. 10:00 pro všechny týmy  
Závodník může vystartovat v libovolném čase po startu. Časový limit ovšem běží od hromadného startu. 

Průběh závodu 
V závodě Sparťanská Brutální Klouzačka závodí týmy. Tým musí být po celou dobu závodu na doslech. Při ražení kontroly 
musí být druhý závodník přítomen přímo u kontroly. Dodržení tohoto pravidla kontrolují migrující rozhodčí, kteří mají právo při 
porušení pravidel odebrat týmu startovní průkaz. 
Při závodě se nesmí používat auto, kolo, koloběžka, MHD ani jiný dopravní prostředek.  

Kontroly 
Na kontrole je lampion (malý nebo velký) a kleště k oražení kontroly do průkazu. U některých kontrol jsou na zemi rozsypány 
lístečky s číslem kontroly. V případě, že kontrolu někdo zcizí, je lísteček potvrzením dosažení kontroly.  

Časový limit 
Časový limit je 50 minut.  

Občerstvení na trati 
Pořadatel nezajišťuje.  
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Terénní překážky 
V prostoru závodu je přehradní nádrž. Čára hladiny neodpovídá zákresu na mapě. Přehrada se napouští a je možné ji 
v některých částech přeběhnout. Vzhledem k tomu, že voda stoupá a dno je bahnité, brodění nedoporučujeme. 

Cíl 
Cíl závodu je přímo u vstupu do budovy školy, bude značeno a označeno transparentem. Čas se započte v okamžiku, kdy ke 
stolku časoměřičů dorazí poslední člen týmu. Závod pro tým končí odevzdáním průkazky, V případě doběhu větší skupiny 
zachovejte pořadí doběhu podle pokynů pořadatelů. Cíl bude otevřen v 10:30. Před otevřením cíle není zajištěna přítomnost 
pořadatelů. Závodníci, kteří se vrátí dříve, odevzdají průkaz po otevření cíle. Uzávěrka cíle je v 11:20. Závodníkům, kteří 
nestihnou uzávěrku cíle, bude započteno 0 bodů a čas 80 min.  

Hodnocení závodu 
Cílem závodu je v časovém limitu nasbírat co nejvíce bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje čas. Za překročení časového 
limitu 10:50 je týmu nebo závodníkovi odečteno 5 trestných bodů za každou započatou minutu po limitu. Pokud počet 
trestných bodů překročí počet bodů získaných na kontrolách, je týmu (závodníkovi) započteno 0 bodů a vzájemné pořadí se 
stanoví podle času. Vítězové jednotlivých kategorií obdrží hodnotné ceny. V kategorii příchozí bude cena pro nejšťastnější tým 
vylosována. 

Bezpečnost a odpovědnost 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pořadatel nepřejímá žádnou odpovědnost za případné škody způsobené závodníkovi ani 
za případné škody způsobené závodníkem. V případně ukončení závodu, nebo pokud se nestihnete vrátit do uzávěrky cíle, dejte 
zprávu na mobil +420 737 241 014 (Jahn).  

Poděkování 
Pořadatelé tímto děkují: 

• Magistrátu Hl. města Prahy z a poskytnutí grantu na pořádání závodu 
• Základní škole Hornoměcholupská za poskytnutí shromaždiště 
• firmě HSH SPORT s.r.o. za podporu při přípravě závodu a sponzorský příspěvek, 
• Přátelům, a členům oddílu OB Sparta Praha za pomoc. 

 
 

Vzorová průkazka: 
 

 


