
P O K Y N Y 
 

 
 
 - závod Rankingu (v kat. HD21) (koeficient 1,00) 
  - závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. HD10 až HD18) 
  - závod Enacon ligy (v kat. HD10 až HD18) 
  - závod veteránského žebříčku (v kat. HD35-, 45-, 55-, 65- a 75-) 
  - veřejný a náborový závod 
 
 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga  
Datum:   25.3.2012 
Centrum:  Jablonná, fotbalové hřiště (viz mapu) 
Typ závodu: krátká trať 
Příjezd:  z křižovatky silnic č.4 a 118  směr Jablonná 
Parkování:  výhradně na vyhrazené ploše vedle hřiště. Dbejte pokynů pořadatele. 
 Parkovné 20 Kč za auto. 
Shromaždiště: pod širým nebem na fotbalovém hřišti. Bude tam místo pro postavení 

oddílových stanů. 
Prezentace:  po oddílech, 9.00 – 10.00 v centru 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum 100 – 200 m 
  centrum – start  1900 m 
  centrum – cíl  1900 m (cíl cca 100 m od startu) 
Terén:  Jehličnatý a smíšený les s dobrou průběžností (místy kamenitý podklad) a 

středně hustou sítí komunikací. Místy velké množství situačních detailů 
(kameny, skupiny kamenů) střední vertikální členitost. 

Mapa: Liščí bouda - východ 1 : 10 000, E=5m, rozměr A4, stav léto 2010, laserový 
tisk, hl. kartograf : Jan Drbal, mapový klíč ISOM2000. Vrstevnice na 
mapách některých kategorií jsou vytištěny světleji než je obvyklé. 

 Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. Mapy se v cíli odevzdávají, jejich výdej 
proběhne od 12.15. 

Popisy kontrol: ve formě piktogramů v centru závodu (samoobsluha) 
Start:        00=10.30, intervalový 
  Kategorie HDR startuje libovolně po příchodu na start, od času 15. 
Cíl:   start a cíl jsou blízko sebe (možno odložit věci) 
Systém ražení:  bude použit systém ražení Sportident (SI). 
Zakázaný prostor: veškeré lesní prostory jižně od silnice č.118 do Jablonné 
Občerstvení : v cíli voda se šťávou, na shromaždišti bude možno zakoupit drobné 

občerstvení. V místě není restaurace. 
WC: na shromaždišti toaletní buňky ToiToi 
Mytí: nebude 
Zdravotní služba: drobná poranění na shromaždišti, nemocnice v Příbrami 

Časový limit: 90 min, uzavření cíle ve 14.30 
Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné budou  

na internetu 
Vyhlášení vítězů:  tři nejlepší závodníci v kategoriích HDR, HD10L, HD10, HD12 a HD14                   
Protesty: s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu 
Jury: bude zveřejněna vývěskou v centru 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS 

a  Prováděcích předpisů PSOS. 
Funkcionáři:  stavitel tratí:  Martin Kondrát  

hl. rozhodčí:  Vladimír Attl  
ředitel:   Vladimír Attl  

Upozornění:  Žádáme závodníky o přísné dodržování přádku na shromaždišti. 
                             Do sálu na prezentaci je zakázán vstup v závodní obuvi. 
Mapa příjezdu 

 
 
 

 
 
 
 


