
POKYNY 

závodu oblastního žebříčku 2021 Pražské a Středočeské oblasti ve sprintu 
 

ZAŘAZENÍ DO SOUTĚŽÍ Jarní-letní oblastní žebříček mládeže 2021 v kat. DH10-DH18 
Závod Manufaktura Pražského žebříčku 2021 v kat. DH10-DH18 
Závod celostátního Rankingu 2021 koef. 1,00 v kat. DH21 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT OK Dobříš, z. s. 

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU Ředitel závodu: Bochenková Jana - R3 

Hlavní rozhodčí: Houska Jindřich - R3 
Stavitel tratí: Bochenková Martina - R1 

DATUM Neděle 13.6.2021 

MÍSTO KONÁNÍ Mníšek pod Brdy 

PODMÍNKA ÚČASTI – 
OPATŘENÍ PROTI COVID-19 

Řádně vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (formulář ke stažení 
na webu závodu) bude vybíráno na startu. Bez dokladu nebudete 
vpuštěni do startovního koridoru. Doklady budou po 30 dnech 
skartovány. 
Účastí na akci se zavazujete dodržovat platná hygienická opatření. 

PARKOVIŠTĚ, PŘÍJEZD, 
ODJEZD 

Parkování - louka u R4 poblíž ZŠ Mníšek p.Brdy  (GPS 49.8624000N, 
14.2657000E).   
Příjezd i odjezd zásadně ulicí Komenského. 
Budou zřízena dvě parkoviště, P1, P2 se samostatným 
vjezdem/výjezdem, 100 m od sebe. 
Zákaz vjezdu do zakázaného prostoru, viz mapka. 
Parkovné nebude vybíráno. 

CENTRUM Hřiště ZŠ Mníšek v sousedství parkoviště. 
V centru ani na parkovací louce  nebude možné stavět oddílové 
stany. 

TYP ZÁVODU Sprint, intervalový start pro soutěžní kategorie. 

KATEGORIE Soutěžní kategorie: 
D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K 
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K 
Předpokládaný čas vítězů dle soutěžního řádu pražské a středočeské 
oblasti. 
Časový limit pro absolvování závodu je 45 minut. 
 
Nesoutěžní kategorie: 
T - tréninková trať  (s volným časem startu a měřením času SI): 
Z1 -  trať pro děti do 10 let s doprovodem (s volným časem startu a 
měřením času SI), též trať pro příchozí s ražením do průkazky (bez 
měření času) 
 



Upozornění: Závodníci závodící v soutěžní kategorii nesmí napřed 
absolvovat Z1 jako doprovod dětí. Porušení pravidla bude důvodem k 
diskvalifikaci. 

START 00 = 10:00 hod. 
START 1, soutěžní kategorie -  modrobílé fáborky: 
D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K 
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K 
START 2, nesoutěžní kategorie – zelenobílé fáborky: 
T, Z1 
START 1 je vedle STARTU 2  
Start kategorií T, Z:  10:00 - 12:30 hodin 
(Doporučené časové okno: 
Oblast Praha a ostatní: 10-11:30 
Oblast Středočeská a ostatní: 11:00-12:30) 
Startovky: budou zveřejněny v předstihu na webu a budou vyvěšeny 
na startu a v centru. 

MAPA, POPISY Mníšek pod Brdy, 1 : 4000, E 2 m, stav jaro 2021, autor Radim 
Ondráček, klíč ISSPROM 2019. 
Mapa bude vodovzdorně upravena.  
Formát mapy: A3 
Popisy: na mapě a ke stažení v ORIS 
Zvláštní symboly: černý křížek – umělý objekt (lavičky, prolézačky) 
Mapy se v cíli neodebírají. Dodržujte fair-play. 

TERÉN Městské uličky (stará a nová zástavba) s pevným povrchem, sídliště, 
centrum, park – smíšený povrch. 

OMEZENÍ BĚŽECKÉ OBUVI Zákaz použití obuvi s hřeby 

SYSTÉM RAŽENÍ SportIdent, každý čip může být použit pouze jednou.  
Krabičky budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení, včetně 
cílové krabičky. 
V případě poruchy elektronického ražení je závodník povinen razit 
kontrolu kleštičkami do políček R1 – R3 v mapě. O mechanickém 
ražení informujte při vyčítání čipu. 
Startující v T, Z1 s čipem – start razí kontaktně na krabičku. 
Každý závodník (kromě Z1 dohlášených na místě) je povinen nechat si 
vyčíst čip co nejdříve po doběhu do cíle, a to i v případě, kdy závod 
nedokončí. 

PREZENTACE, INFORMACE Prezentace - výhradně online před závodem (event. změny čísel SI 
čipů před odchodem na start v centru) 
Informace – ve stanu OK Dobříš na hřišti ZŠ Mníšek p.B. 
Pro trať Z1 je možnost dohlášení na místě. V takovém případě nemá 
závodník měřený čas. 

VZDÁLENOSTI Parkoviště-centrum:  do 200 m 
Centrum-start:  300 m 
Cíl-centrum:  0 m 



ZAKÁZANÝ PROSTOR Oblast mezi D4 a ulicemi Komenského, Pražská a Dobříšská, 
podzámčí. 
Pražskou ulici je možné překonávat pouze na místech vyznačených v 
mapě. Překonání na jiných místech (vyznačených značkou 709 
Nepřístupná oblast) může být důvodem k diskvalifikaci.  
Zákaz průběhu areálem zámku Mníšek pod Brdy, zakázané vchody 
budou v mapě vyznačené jako neprůchodné. 
Zákaz vstupu na čerstvě oseté trávníky – v terénu bude vyznačeno 
červenobílou páskou. 

VKLADY Vyúčtování vkladů – ke stažení z ORIS 

OMEZENÍ ÚČASTI Podmínkou startu je odevzdání Čestného prohlášení o covidové 
bezinfekčnosti, ke stažení na webu závodu. Doklad odevzdáte před 
vstupem do startovních koridorů. 

VÝSLEDKY Průběžné výsledky: online na 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=19337 

 
Konečné výsledky: Po závodě v ORIS 
Vyhlášení vítězů nebude. 

JURY Bude zveřejněna v centru závodu. 

PROTESTY Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč během závodu, 
případně Do 14 dnů po konání závodu na adresu: Jindřich Houska, 
Stříbrná Lhota 1174, Mníšek pod Brdy nebo emailem na 
okdobris@seznam.cz 

PŘEDPIS Závodí se podle platných pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a 
Prováděcích předpisů Pražské a Středočeské sekce OB ČSOS.  

OBČERSTVENÍ Balená voda v cíli.  
Poblíž parkoviště bude výdajové okénko Kafe Plechofka. Dodržujte 
rozestupy. 
Po závodě využijte bohatou nabídku města Mníšek p.B. 

ŠKOLKA Školka nebude. 
Na hřišti ZŠ Mníšek bude postaven samoobslužný Zvířátkový orienťák 
pro děti do 10 let. Průkazky k samoodběru.  
Rodiče zodpovídají za dodržování platných anti-covid-opatření při 
pobytu na hřišti ZŠ.  

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=19337
mailto:okdobris@seznam.cz


MYTÍ Doma. 

WC Mobilní WC na parkovištích. Povinně použijte dezinfekci rukou.  
Dodržujte čistotu! 

PRVNÍ POMOC Drobná poranění budou ošetřena v centru závodu. 

UPOZORNĚNÍ Závod probíhá za plného provozu, prosíme závodníky o opatrnost a 
dodržování dopravních předpisů. Respektujte zakázané silnice, 
používejte povinné přeběhy komunikací, které budou pod dozorem 
pořadatelů, používejte chodníky. Respektujte zakázané vstupy na 
pozemky vyznačené č-b páskou.  
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí, za nezletilé děti zodpovídají 
zákonní zástupci.  

GDPR Přihlášením na závod dává každý účastník souhlas se zveřejněním 
svých osobních údajů ve formátu používaném v ČSOS resp. v ORIS 
(přihláška, startovní listina, výsledky) a na webu závodu. V průběhu 
akce mohou být pořizovány fotografie /videozáznamy pořadatelů 
sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování 
dotací apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní 
potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 
pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 
Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi 
případně předem pořadatelům. 

PODĚKOVÁNÍ Městu Mníšek pod Brdy za organizační podporu, městům Mníšek pod 
Brdy a Dobříš za spolufinancování akce a ZŠ Mníšek pod Brdy za 
poskytnutí zázemí na hřišti ZŠ.  

 

Přejeme Vám příjemné proběhnutí v městečku pod Skalkou! 

 

Parkování, příjezd a odjezd:   


