
P O K Y N Y 
 

 
 
- závod Rankingu (v kat. DH21) (koeficient 1,00) 
- závod Manufaktura žebříčku Pražské oblasti ČSOS (v kat. DH10 až DH18) 
- závod Manufaktura ligy 
- 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-) 
- veřejný a náborový závod 
 
 
Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt:  Sportovní klub Praga  
Datum:   neděle, 20. 9. 2015 
Centrum:  Krňany, louka SV od obce, 49.8476922N, 14.4839328E 
Typ závodu: krátká trať 
Shromaždiště: pod širým nebem, na louce je dostatek místa pro postavení oddílových 

stanů 
Parkování: Na louce v bezprostřední blízkosti centra závodů. Dbejte prosím pokynů 

pořadatelů. Bude vybíráno parkovné 20 Kč. 
Prezentace: po oddílech, 9.00-10.00 v centru závodů 
Vzdálenosti: parkování- centrum   0 m 
  centrum - start   1500 m 

  centrum - cíl    200 m  
Terén:  Listnatý a smíšený les se středně hustou sítí komunikací a množstvím 
  situačních detailů (kameny, hromady kamenů), vertikálně členitý. 
Mapa: Voskovka 1 : 10 000, E=5m, rozměr A4, stav srpen 2012, laserový tisk, 

kartograf : Jan Drbal, 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 = 10.30, intervalový, cesta na start je značena modrobílými fáborky a je 

z části vedena po kraji lesa, tuto trasu je nutno striktně dodržet, nezkracujte 
si ji přes louku!!! 
Kategorie HDR, P a T mohou odstartovat libovolně na startovní krabičku, 
kdykoliv po příchodu na start mezi 10.30 a 12.15 (ve startovce mají uveden 
čas 0). Na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní koridor. 

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. 

       
Povinný úsek:     Všechny kategorie mají od kontroly č. 72 povinný 120 m dlouhý  

fáborkovaný úsek k přeběhu silnice, který bude pod dohledem pořadatelů. 
Přebíhání silnice v jiném místě nebo přímý postup po této silnici jsou 
zakázány!!!  

Zakázaný prostor:závodní prostor je kromě doby vlastního závodu zakázaným prostorem 
Občerstvení: V cíli (šťáva). Na shromaždišti bude také bufet s klasickým sortimentem. 
WC: TOITOI pouze na shromaždišti 
Mytí:  až doma 
Časový limit: 90 min, uzavření cíle v 14.45 
Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné budou na 
  Internetu. 
Vyhlášení vítězů:Co nejdříve po skončení závodů cca 14:30-15:00. 

Budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v kategoriích DH10-14.  V kategoriích 
HDR, D10L, H10L obdrží drobnou sladkost všichni účastníci vyhlášení. 

Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
  Protesty proti oficiálním výsledkům je možno zaslat na adresu: 

Jakub Veselý, Sadová 91, Beroun, 26601 
Jury:  Bude zveřejněna vývěskou v centru. 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS  
 a Prováděcích předpisů PSOS. 
Dětský koutek: bude na shromaždišti 
Funkcionáři:  stavitel tratí:  Martin Kondrát 

hl. rozhodčí:  Jakub Veselý  
ředitel:   Radek Laciga  

Upozornění:  Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti i v lese. 
Zákaz vstupu od lesa se psy (viz čl. 20.9 Pravidel OB). Nevstupujte do 
oplocenek a na čerstvě osázené paseky. Závodí se na vlastní 
nebezpečí. 
 
Po závodě v OB proběhne trénink MTBO v rámci Pražské ligy MTBO, 
více info: http://www.mtboliga.cz/zavody/ 

 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.mtboliga.cz/zavody/


Parametry tratí: 
 

D10 2,4 km 50 m 8 K 
D10L 2,3 km 70 m 8 K 
D12 2,8 km 50 m 11 K 
D14 2,9 km 50 m 14 K 
D16 3,3 km 70 m 15 K 
D18 3,7 km 70 m 15 K 
D21K 3,7 km 70 m 15 K 
D21L 4,7 km 105 m 20 K 
D35 3,9 km 100 m 19 K 
D45 2,9 km 50 m 14 K 
D55 2,7 km 50 m 15 K 
D65 2,2 km 45 m 12 K 
D75 2,2 km 45 m 12 K 
 
H10 2,4 km 50 m 8 K 
H10L 2,3 km 70 m 8 K 
H12 2,9 km 50 m 11 K 
H14 3,1 km 60 m 14 K 
H16 4,1 km 100 m 17 K 
H18 4,3 km 100 m 18 K 
H21K 4,3 km 100 m 18 K 
H21L 6,1 km 155 m 24 K 
H35 4,3 km 100 m 18 K 
H45 4,1 km 100 m 17 K 
H55 3,3 km 70 m 15 K 
H65 2,7 km 50 m 15 K 
H75 2,2 km 45 m 12 K 
 
HDR 2,5 km 45 m 8 K 
P 2,9 km 40 m 11 K 
T 4,1 km 90 m 17 K   
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