
 

 
 

POKYNY 
 
 - závod žebříčku Pražské a Středočeské oblasti v kat. DH12-20 
- závod HSH Rankingu (koeficient 1,00) 

 - závod SmartMaps Cupu v kat. DH12, 14, 16, 18, 20 a 21L 
- závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti  v kat. DH35, 45, 
55, 65 a 75  

 - veřejný závod pro kat. DH10, DH10L, HDR, N2 (náborová trať) a T5 (trénink) 
 
 
 
Pořadatel: Sportovní klub Praga 
Datum:  19. říjen 2008 
Centrum: Hutě pod Třemšínem, kemp Duha 
Příjezd: Po silnici z Rožmitálu pod Třemšínem přes Voltuš do Hutí pod 

Třemšínem (bude značeno od  odbočky ze silnice č. 191 do Hutí 
pod Třemšínem).  

Parkování: Na vyhrazených plochách v centru. Parkovné 20 Kč. Dbejte 
pokynů pořadatele. 

Prezentace: 9:00-10:30 v centru závodu, dohlášky/změny možné i v sobotu 
v centru závodu pořádaného oddílem FSP  

Druh závodu: krátká trať 
Vzdálenosti: parkoviště - centrum 0m 

  centrum - start  2500m - stále mírně do kopce, převýšení 150m 
  centrum - cíl  2500 m 

Start a cíl jsou blízko sebe. K dispozici bude stan na odložení 
věcí. 

Start:  11:30, 2500 m – cesta na start je značena modrobílými fáborky 
Mapa:  Třemšín jih, 1:10 000, E=5m, stav květen 2004, rozměr 32,7 x 

21,0cm, autor: Miroslav Nožička, mapy nebudou vodovzdorně 
upraveny. Mapy se v cíli neodevzdávají. V mapách jsou 
dokresleny nové paseky a oplocenky pouze v okolí kontrol.  

 
 
 

 
Terén:  Jehličnatý a smíšený les s dobrou průběžností a středně hustou 

sítí komunikací. Na hřebenu Třemšína porosty horského 
charakteru, pod hřebenem plochý, rychlý terén. Místy kamenitý 
 podklad a kamenná moře, velká vertikální členitost. 

Systém ražení:  Elektronický razící systém SPORTIdent bude použit pro 
všechny kategorie.  

Občerstvení: Pouze v centru. 
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:  V centru závodu, nouzové cestou na start. 
Mytí:  V centru. Platí zákaz praní dresů a bot v bazénu!!! 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů. 
Časový limit: 120 min, uzávěrka cíle 16:00 
Vyhlášení výsleků: Vyhlášení žákovských kategorií (HDR, D10L, D10, D12, 

D14, H10L, H10, H12, H14) bude provedeno co nejdříve na 
shromaždišti spolu s předáním drobných cen.   

Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Zdravotnická služba: Drobná poranění v cíli závodu, nemocnice v Příbrami. 
Dětský koutek: V centru závodů. 
Stravování: V průběhu závodů zajišťuje provozovatel kempu.  
Upozornění: Platí přísný zákaz vjíždění dopravními prostředky na lesní cesty i 

silničky s výjimkou asfaltky mezi obcí Hutě pod Třemšínem a 
centrem závodů. V případě porušení zákazu hrozí diskvalifikace, 
 odtažení vozidla traktorem nebo ještě hrubšími lesními 
mechanismy. 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu PSOB. 
Funkcionáři: ředitel:  Petr Kožina 

hlavní rozhodčí: Martin Kondrát 
stavitelé tratí: Lenka Mezníková 

Poděkování: Pořadatelé děkují zaměstnancům Lesního závodu Dobříš, 
pracovníkům kempu Duha a občanům Hutí pod Třemšínem a 
Rožmitálu pod Třemšínem za pomoc při přípravě závodů. 
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