
 

 
dvoudenní tříetapové závody 

 

P O K Y N Y 

 
 
 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačního běhu 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga  
Datum:   26. - 27.9.2009 
Centrum:  Nový Dvůr u Žihle, škola v přírodě Sklárna 
Příjezd:  značeno od odbočky ze silnice č. 206 Žihle - Rabštejn nad Střelou 
Shromaždiště: Pod širým nebem. V sobotu odpoledne a v neděli v případě špatného počasí 

rovněž ve třídách školy v přírodě. V areálu bude také místo pro postavení 
oddílových stanů. 

Parkování: Na vyhrazených plochách v centru. Parkovné činí 40Kč/auto na oba dny a 
100Kč/autobus na oba dny. Dbejte pokynů pořadatele. 

Prezentace: po oddílech 
pátek 25.9. 19:30-20:30  v centru závodů 
sobota 26.9. 8:00-9:00 a 14:00-15:00 v centru závodů 

  neděle 27.9. 8:00-9:00  v centru závodů 
Program:  
sobota 26.9. dopoledne - E1 - krátká trať   

- závod HSH Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
  - závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB (v kat. DH12 až DH20) 
  - závod SmartMaps Cupu (v kat. DH12 až DH21L) 
  - závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-L, 45-, 55-, 65- a 75-) 
  - veřejný a náborový závod 
sobota 26.9. odpoledne - E2 - sprint (lesní)    

- závod HSH Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
- veřejný (v kat. DH12 až DH20 a DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-) a náborový závod 

neděle 27.9. - E3 - klasická trať    
- závod HSH Rankingu (v kat. DH21L-K) (koeficient 1,00) 

  - závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOB (v kat. DH12 až DH20) 

  - závod SmartMaps Cupu (v kat. DH12 až DH21L) 
  - závod veteránského žebříčku (v kat. DH35-L, 45-, 55-, 65- a 75-) 

- veřejný a náborový závod 
Vzdálenosti:  centrum závodu - ubytování     0 m 

  parkoviště - centrum      0 m 
  centrum - start E1  400 m 
  centrum - cíl E1    300 m 

centrum - start E2  400 m 
  centrum - cíl E2    300 m 
  centrum - start E3   900 m 
  centrum - cíl E3   300 m   

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

Mapy: sobota E1: Sklárna - jih 1 : 10 000, E=5m, rozměr A5, stav 7/2009, revize  
předchozí mapy Poustky (2000), laserový tisk, hl. kartograf : M. Nožička 
sobota E2 : Sklárna - sever 1 : 5 000, E=5m, rozměr A4, stav jaro 2006, 
revize 8/2009, laserový tisk, hl. kartograf : M. Lejsek, P. Hranička 
neděle E3:  
- kategorie H21K, D21L a H21L 
Tis u Blatna, 1 : 15000, E=5m, rozměr A3, stav jaro 2006, ofsetový tisk, hl. 
kartograf : M. Lejsek, P. Hranička 
- ostatní kategorie 
Tis /Sklárna, 1 : 10000, E=5m, rozměr A3, stav jaro 2006, ofsetový tisk, hl. 
kartograf : M. Lejsek, P. Hranička 
mapový klíč ISOM, mapy nebudou vodovzdorně upraveny 
Mapy se v cíli neodevzdávají. 

Zvláštní mapové značky:  
  zelené kolečko:  výrazný strom 
  zelený křížek:  vývrat 
  hnědý křížek:  plošinka 
Popisy kontrol: Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů. Pro 

odlišení mají popisy E2 žlutou barvu. 
Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory v okolí centra závodů. Zákaz vstupu do 

oplocenek a na čerstvě osázené plochy. Nedodržení bude trestáno 
diskvalifikací. 

Občerstvení: Občerstvovací stanice (pouze v neděli) jsou v mapě zakresleny kelímkem. 
Na občerstvovací stanicích je pitná voda a voda se šťávou.  
Pro všechny etapy bude voda se šťávou v cíli. 

Start:  E1 = 9:30, E2 = 15:30, E3 = 9:30  
  cesta na start je značena modrobílými fáborky 

Systém ražení: Pro všechny kategorie bude použit elektronický razící systém SPORTIdent.  
Předpokládané časy vítězů: Podle platného soutěžního řádu PSOB. 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB. 
WC:  V centru závodu toaletní buňky ToiToi (v sobotu dopoledne), v sobotu 

odpoledne a v neděli je možno použít rovněž toalety ve školní části školy 
v přírodě. 

Mytí:  Pouze pro ubytované od 15:00 umyvárny ve školní části. 
Zdravotnická služba: Drobná poranění v cíli závodu, nemocnice v Rakovníce 
Časový limit:  E1 – 75 min, uzávěrka cíle 13:00 

   E2 – 30 min, uzávěrka cíle 17:45 
E3 – 150 min, uzávěrka cíle 14:45 



 

 
 

 
 
 
 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou na 
Internetu. 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení tří nejlepších závodníků v celkovém pořadí ve všech 
kategoriích (kromě P3 a T4) v neděli ve 14:30. Celkové pořadí je 
dáno prostým součtem časů. V kategorích D10L, H10L a DHR 
obdrží drobnou sladkost všichni účastníci vyhlášení.   

  
Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Jury:  Bude zveřejněna vývěskou v centru. 
Dětský koutek: V centru závodů. 
Ubytování: Ubytovaní v pokojích obdrží klíče na prezentaci, po oddílech. Pokoje mají 

společné sociální zařízení. Ve třídách Školy v přírodě (teplý spací pytel 
výhodou). Ubytování bude fungovat od 15:00 v sobotu a je nutno je vyklidit 
v neděli do 14:00. Do prostor ubytování je nutno se (pře)zouvat. Prosíme, 
nepoužívejte v prostorech ubytování vlastní vařiče. K mytí jsou dispozici 
pouze umyvadla. Pokud nebydlíte na pokojích, nevstupujte prosím do 
ubytovací části ŠvP a respektujte, že školy v přírodě obsazují celou její 
zbylou kapacitu. 
 Všichni ubytovaní uvedou na prezentaci do seznamu svoje jméno, příjmení, 
adresu a datum narození. 

Stravování: V průběhu závodů můžete využít hospůdku „Pod lany“. 
 Objednané stravenky budou vydávány u prezentace, po oddílech. Výdej 

snídaní 7:45-8:30, oběda 13:00-13:30, večeří 19:00-19:30. 
Atrakce: Závodníci mohou využít lanového centra a lasergame 

(http://www.sklarna.info/adrenalin/), objednávky na konkrétní hodinu 
v kanceláři školy v přírodě. 

Funkcionáři:    so dopoledne:  so odpoledne: neděle: 
stavitel tratí:  Martin Kondrát Ondřej Sysel Vladimír Attl 
hl. rozhodčí:  Ondřej Sysel Martin Kondrát Petr Baldrian 
ředitel:   Luboš Matějů Ctibor Sysel Petr Kožina 

Upozornění:  Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti. 
V prostoru E3 jsou nové paseky, jejichž znázornění bude vyvěšeno na mapě 
u startu. 
Přestože jsou veškeré lesní prostory zakázaným prostorem, upozorňujeme 
závodníky i jejich případný doprovod, že kromě dobu jednotlivých závodů 
probíhá v lese hon. Dbejte proto své zvýšené osobní bezpečnosti.  

 
Děkujeme zaměstnancům Školy v přírodě Sklárna, zejména paní ředitelce Soprové a 
pracovníkům lesních správ Žatec a Plasy za pomoc při zajištění závodu. 
 
V Praze dne 23.9.2009       Richard Samohýl, předseda SK Praga 
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