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- oblastní Mistrovství Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH12 až DH21) 
- závod Rankingu (v kat. DH20 a DH21) (koeficient 1,02) 
- závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18) 
- závod žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18) 
- závod veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS  

(v kat. DH35-, 45-, 55-, 65- a 75-) 
- 3. závod Ještědského žebříčku v OB jednotlivců na krátké trati 
- veřejný a náborový závod 
 
 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga  
Datum:   sobota, 26.4.2014 
Centrum:  Želízy, kemp, 50°25'27.187"N, 14°27'36.495"E 
Typ závodu: krátká trať 
Parkování: dle pokynů pořadatelů, podél silnice na Dolní Zimoř a Sitné, zdarma, 

parkování v jiných místech obce je zakázáno.  Auta se budou štosovat od 
západu, tedy kdo přijede dřív, bude parkovat blíž. Na západním konci silnice 
bude prostor pro vyložení spolujezdců, aby nemuseli absolvovat celou cestu 
na shromaždiště. Vzhledem k velkému množství přihlášených 
doporučujeme,  abyste se co nejvíce seskupili do aut. Čím více auty 
přijedete, tím dál od shromaždiště budete parkovat. Autobusy budou 
parkovat na vyhrazeném místě v obci. 

Shromaždiště: pod širým nebem. V areálu kempu bude místo pro postavení oddílových 
stanů, pár míst k sezení u stolů a nabídka občerstvení. 

Prezentace: po oddílech,  8.30-9.30 v centru závodů 
Vzdálenosti: parkování- centrum   800-2500 m 
  centrum - start   1300 m 

  centrum - cíl    1300 m  
Terén:  smíšený les s dobrou průběžností, náhorní plošina s jedním hlubokým 

údolím lemovaná prudkými svahy s pískovcovými skalami 
Mapa: Čertovy hlavy 1 : 10 000, ekvidistance = 5 m, rozměr 297 x 170 mm, stav 

jaro 2010, revize jaro 2014, laserový tisk,  kartograf : Zdeněk Sokolář, 
mapový klíč ISOM 2000, mapy nebudou vodovzdorně upraveny 
Mapy se v cíli neodevzdávají. Dodržujte zásady fair-play. 

Popisy kontrol: Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru závodů.  
Start:  00 = 10.00, intervalový, cesta na start je značena modrobílými fáborky.  

Kategorie HDR a P2 mohou odstartovat libovolně, kdykoliv po příchodu na 
start mezi 10.00 a 12.30 (ve startovce mají uveden čas 0). Na startu je pro 
tyto kategorie určen zvláštní koridor. 

Cestou na start překonáváte frekventovanou silnici I. třídy. K překonání 
této silnici použijte výhradně přechod pro chodce (je přes něj vedeno 
fáborkové značení). 

Systém ražení: Při závodě bude použit systém ražení Sportident (SI).  
Cíl:  Co nejdříve po doběhu do cíle se závodníci dostaví k vyčítání čipů na 

shromaždišti. Cesta z cíle je značena červenobílými fáborky. Cestou z cíle 
překonáváte frekventovanou silnici I. třídy. K překonání této silnici 
použijte výhradně přechod pro chodce (je přes něj vedeno fáborkové 
značení). 

Zakázaný prostor: závodní prostor je kromě doby vlastního závodu zakázaným 
prostorem 

Občerstvení: na shromaždišti u vyčítání bude k dispozici voda a voda se sirupem. Dále 
bude na shromaždišti bufet a gril (k dispozici by měl být široký sortiment 
pochutin od těstovinového salátu po grilované steaky, pivo, limo). 

WC: pouze na shromaždišti 
Mytí:  k dispozici bude sprcha na žeton za 15 Kč, pro prvních 30 dokonce teplá 

voda 
Časový limit: 75 min, uzavření cíle v 14.30 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou na 
  Internetu. 
Vyhlášení vítězů: Co nejdříve po skončení závodu, cca 14.30 

Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci pražské oblasti v kategoriích 
DH12-21 a první tři závodníci v absolutním pořadí v kategoriích 
DH10L a DH10-14.  

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. Soutěžní komisí PSOS byla udělena výjimka 

možnosti startu veteránských kategorií v intervalu 2 minuty. 
Dětský koutek: bude na shromaždišti 
Funkcionáři:  stavitel tratí:  Jan Šedivý  

hl. rozhodčí:  Ondřej Sysel  
ředitel:   Jan Procházka  

Upozornění:  Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti i v lese. 
Zákaz vstupu od lesa se psy. Závodí se na vlastní nebezpečí. V terénu 
se vyskytuje několik obzvlášť nebezpečných srázů, jejich okraj bude 
označen červenobílou páskou. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



Délky tratí: 
 

H10L 1,7 km 40 m 7 kontrol  
H10 2,3 km 30 m 11 kontrol   
H12 2,6 km 55 m 12 kontrol   
H14 3,1 km 95 m 15 kontrol   
H16 3,4 km 130 m 15 kontrol   
H18 3,8 km 135 m 13 kontrol 
H20 3,8 km 135 m 13 kontrol 
H21K 3,6 km 145 m 20 kontrol   
H21L 5,2 km 195 m 25 kontrol   
H35 4,2 km 175 m 17 kontrol   
H40 4,2 km 175 m 17 kontrol   
H45 3,8 km 165 m 17 kontrol   
H50 3,8 km 165 m 17 kontrol   
H55 3,4 km 130 m 15 kontrol 
H60 3,4 km 130 m 15 kontrol  
H65 3,2 km 105 m 15 kontrol 
H70 3,2 km 105 m 15 kontrol  
H75 2,5 km 70 m 11 kontrol   
 
D10L 1,7 km 40 m 7 kontrol   
D10 2,3 km 25 m 10 kontrol   
D12 2,3 km 30 m 11 kontrol   
D14 2,5 km 70 m 11 kontrol   
D16 3,0 km 85 m 14 kontrol   
D18 3,4 km 130 m 15 kontrol 
D20 3,4 km 130 m 15 kontrol 
D21K 3,0 km 85 m 14 kontrol   
D21L 4,3 km 160 m 21 kontrol   
D35 3,4 km 135 m 19 kontrol   
D40 3,4 km 135 m 19 kontrol   
D45 3,2 km 105 m 15 kontrol   
D50 3,2 km 105 m 15 kontrol   
D55 3,0 km 85 m 14 kontrol  
D60 3,0 km 85 m 14 kontrol 
D65 2,5 km 70 m 11 kontrol  
D75 2,5 km 70 m 11 kontrol 
 
HDR 2,2 km 30 m 9 kontrol   
P2 2,3 km 30 m 8 kontrol   
T4 3,8 km 135 m 13 kontrol   
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