
 
 

Tis 2008  
 

POKYNY 
 
- přebor Pražské a Středočeské oblasti na klasické trati v kat. DH12-21 
- závod HSH Rankingu (koeficient 1,00) 
- 2. závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti v kat. DH12, 14, 16, 18, 20 
- 2. závod SmartMaps Cupu v kat. DH12, 14, 16, 18, 20, 21L 
- 2. závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti v kat. DH35, 45, 55, 65 a 75 
- 4. závod žebříčku Západočeské oblasti 
- veřejný závod pro kategorie DH10, DH10L, P3 (příchozí), T5 a T8 (trénink ) 
 
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN 

Pražský svaz orientačního běhu 
 
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT 
 Sportovní klub Praga 
 

 
 
DATUM 

sobota 12.dubna 2008 
 
CENTRUM 

Tis u Blatna 
shromaždiště: louka SV od obce 
doporučujeme oddílové stany, úkryt v případě nepříznivého počasí nebude zajištěn  

 
PARKOVÁNÍ 
 na shromaždišti, dbejte pokynů pořadatelů 
   
PREZENTACE 

8:30 – 9:45, penzion U Čapků (500m od shromaždiště, bude značeno) 
 

DRUH ZÁVODU 
klasická trať 

 
VZDÁLENOSTI 

parkoviště - shromaždiště 0 m 
shromaždiště - prezentace  500 m 
shromaždiště - start   1000 m 
shromaždiště - cíl   400 m 

 
START  

00 = 10:30, intervalový 
 

 



MAPA 
Jelení skok, 1:10 000, E=5m, stav: jaro 2006, rozměr 41 x 29cm 
autoři: Martin Lejsek, Petr Hranička 
Nebude vodovzdorně upravena. 
Mapy se v cíli nevybírají, spoleháme na dodržování fair-play. 

 
SPECIÁLNÍ MAPOVÉ ZNAČKY 
 zelené kolečko:  výrazný strom 
 zelený křížek:  vývrat 
 hnědý křížek:  plošinka 
 
TERÉN 

Mírně zvlněný terén s velkým množstvím situačních detailů (kameny, skalky, kamenná pole)             
a dobrou průběžností. Porostově velmi různorodý. Středně hustá síť komunikací. 

 
PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ 

Podle platného soutěžního řádu PSOB 
 
SYSTÉM RAŽENÍ 

Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent. Závodníci s vlastním SI-
čipem  si zkontrolují, zda odpovídá číslo uvedené ve startovní listině a případnou změnu nahlásí      
u prezentace. Závodníci, kteří požadovali v přihlášce půjčení čipu, obdrží čip u prezentace a vrátí jej 
po doběhu do cíle při vyčítání. Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru 
startovních koridorů. Každý závodník je zodpovědný za správné vynulování a kontrolu svého čipu. 
Na cílové čáře razí závodníci cílovou jednotku, vyčítací jednotka je umístěna v prostoru prezentace. 
V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných u kraje mapy. 
Závodníci, kteří odstartovali, ale nedokončili závod, nebo nemají všechny kontroly, si musí nechat 
vyčíst čip v prostoru prezentace. 

 
POPISY KONTROL 
 Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí na prezentaci. 
 
OBČERSTVENÍ 

Občerstvovací stanice jsou v mapě zakresleny kelímkem. Na občerstvovacích stanicích je pitná 
voda, v cíli voda se šťávou. 

 
ZAKÁZANÉ PROSTORY 

Všechny lesní prostory v okolí centra závodů. Platí přísný zákaz vstupu psů do lesa, zákaz vstupu 
do oplocenek a na čerstvě osázené plochy. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

 
WC 

2ks TOI-TOI na shromaždišti 
 
VÝSLEDKY 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány na prezentaci, konečné budou na Internetu. 
 
ČASOVÝ LIMIT 

150 min, uzávěrka cíle 15:30 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ 

Vyhlášení žákovských kategorií proběhne mezi 13:30 a 14:00, před penzionem U Čapků. V každé 
kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší. 
 

PROTESTY 
 S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
 
JURY ZÁVODU 
 Bude zveřejněna na místě. 
 
ZDRAVOTNÍ SLUŽBA 
 Drobná poranění v cíli závodu, nemocnice v Rakovníku. 
 
STRAVOVÁNÍ 

V průběhu závodů bude k dispozici penzion U Čapků a restaurace U Kamenného stolu.  



PŘEDPIS 
Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOB v OB. 

 
UPOZORNĚNÍ 

V lese mohou být nové paseky, polomy, mokro, mravenci a jiná havěť, která není vyznačena 
v mapě.  

 
FUNKCIONÁŘI                    

ředitel:  Lukáš Hýbl    
hlavní rozhodčí: Ctibor Sysel    
stavitel tratí: Jan Skyva    
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