
Pokyny
Středočeský oblastní žebříček mládeže - podzim (DH10-DH18)
Středočeský oblastní žebříček družstev mládeže (DH10-DH18)
Manufaktura pražský žebříček – podzim (DH10-DH18)
Veteránský žebříček Pražské oblasti – podzim (DH35-DH75)
Závod celostátního Rankingu s koeficientem 1,00 (DH21)
Závod celostátního Veteránského rankingu (DH35-DH75)
Veřejný a náborový závod (DH10F, Z1, Z2, Z3, TF, T5)

Datum a místo sobota 23. 10. 2021, areál gymnázia Open Gate, 50.0047N, 14.7172E

Centrum Atletický stadion v areálu + okolní travnaté plochy. Ostatní prostory v areálu 
gymnázia budou pro přístup závodníkům uzavřeny. Viz mapka shromaždiště. 
Vzhledem k očekávanému větrnému počasí budou oddílové stany povoleny 
nejen samostojící, ale i se stabilizačními kolíky (prostě klasické tunely atp.). 
Stavět je bude možné na vymezém území na trávě v bezprostřední blízkosti 
atletického oválu. Prosíme o ohleduplné chování k vybavení a povrchu 
atletického oválu.

V celém areálu Open Gate platí zákaz kouření!
Žádáme závodníky, aby do areálu nebrali psy.

Příjezd 
individuální 
dopravou

Příjezd do areálu gymnázia ideálně od Říčan - Strašína, v Babicích pak ulicí 
Studentská. Parkování bude značeno a organizováno pořadateli.

Příjezd veřejnou 
dopravou

Babice leží ve 2. pásmu PID, jezdí sem linka 364 ze stanice metra A Depo 
Hostivař. Zastávka PID Babice se nachází v blízkosti vstupu do areálu 
gymnázia.

Parkování Parkoviště P1 v areálu Open Gate, po jeho naplnění parkoviště P2 v objektu 
zemědělského družstva ZEA. Z parkoviště bude vyznačena cesta do centra. 
Bude vybírán poplatek 50 Kč za automobil obsazený jednou osobou, 20 Kč za 
vozidlo obsazené dvěma a více lidmi.

Parkujte pouze na dvou vymezených parkovištích nebo dle pokynů pořadatelů. 

Případný příjezd autobusem prosím předem koordinujte s vedoucím úseku 
parkování, tel. 777 792 693. 

Vzdálenosti Parkoviště P1 – centrum: 0 
Parkoviště P2 – centrum: 1500 m (červené fáborky)

https://en.mapy.cz/s/famejegeva


Centrum – prezentace: 0 m
Centrum – start: 900 m (modrobílé fáborky)
(cesta na start vede kolem výběhu pro koně, prosíme koně neobtěžovat a 
nekrmit!)
Centrum – cíl: do 950 m (červenobílé fáborky)

Start a cíl jsou v těsné blízkosti, budou k dispozici mobilní toalety a malý stan na
případné odložení věcí (pořadatelé neručí za případné ztráty).

Prezentace V centru závodu od 9:30 – 10:30. Tréninkové a náborové kategorie až do 11:30. 
Na prezentaci budou vydávány zapůjčené čipy.

Popisy kontrol Odběr samoobslužně v centru závodu. Popisy kontrol budou také vytištěny na
mapě.

Hlídání dětí V centru je zajištěno hlídání dětí. Prosíme, ponechávejte děti ve školce jen po 
nezbytně nutnou dobu.

Start 00 = 11:00
Závodní kategorie intervalově podle startovní listiny, tréninkové a náborové 
kategorie podle příchodu na start mezi 11:00 a 13:00.
Závodníci vstupují do startovního koridoru tři minuty před svým startem. 
V koridoru provedou vymazání a kontrolu čipu, majitelé bezkontaktních čipů je 
deaktivují oražením krabičky SIAC-OFF v poslední části koridoru.
Začátek orientace je v terénu označen lampionem, ke kterému vede povinný 
značený úsek ze startu.

Tréninkové kategorie TF, T1 a T2 startují v samostatném koridoru oražením 
startovací krabičky dle pokynů startéra.

Náborové kategorie Z1, Z2, Z3 startují v samostatném koridoru bez měření času.
Podle potřeby bude závodníkům kategorie Z poskytnuta instruktáž. Dále 
pokračují po značeném úseku k mapovému startu.

Mapa Langusta ‘21, 1 : 10 000, ekvidistance 5 m, stav září 2021. Hlavní kartograf 
Libor Pecháček, mapový klíč ISOM 2017-2. V prostoru je vzrostlá sezónní 
vegetace. Plochy v mapě označené světle žlutou barvou jsou často zarostlé 
vysokou travou, a tedy špatně průchodné. Hnědý trojúhelníček ( ) v mapě 
označuje plošinku a zelený křížek ( ) vývrat. Mapa nebude nepromokavě 
upravena. V případě deštivého počasí si zajistěte mapník na formát papíru 
A4.

Terén Prostor závodu je ohraničen na severu poli, obcí Babice a silnicí Mukařov-
Babice. Na východě obcí Mukařov, na jihu silnicí I/2 Mukařov-Říčany a na 
západě silnicí Tehov-Vojkov-Strašín. Terén je plochý 400-435 m n. m. s 
převážně jehličnatým lesem, bohatou sítí melioračních rýh, cest a s pestrou 
vegetací. Viz též fotografie z prostoru na stránkách závodu.

https://www.obricany.cz/9214#foto-z-prostoru


Tratě Prostorem závodu je les ohraničený výše popsanými liniemi. Závodníkům a 
doprovodu je povoleno do nich vstupovat pouze v časovém intervalu mezi jejich
startem a průchodem cíle. 
V lese jsou kromě oplocenek označeny i některé paseky značkou 709 
Nepřístupná oblast (fialové šrafy) a je do nich zákaz vstupu. 
Z důvodu bezpečnosti je zakázáno vstupovat a volit postupy po silnici I/2 na 
jižním okraji mapy. V mapě je tato cesta označena značkou 711 Nepřístupná 
cesta, tj. fialovými křížky.
Předpokládané časy vítězů se řídí odstavci III.2.8, III.3.7 a III.5.7 Soutěžního 
řádu Pražského krajského svazu ČSOS. Podkategorie K mají přibližně 2/3 délky 
odpovídající podkategorie L.

Fáborková trať Kategorie H10L, D10L a TF jsou značeny červenobílými plastovými fáborky. 
Trať fáborků je v mapě vyznačena. Zkracování tratě mimo fáborkovou trať je 
povoleno. Trať TF je vhodná pro kočárky, kromě místa ke konci tratě, kde cesta 
překonává potok a je rozježděna lesnickou technikou.
Tréninková trať TF je primárně určena pro samostatně se orientující děti. Je 
povoleno stínování dospělou osobou. Pro děti, které zatím nejsou schopny se 
samy orientovat a mapuje za ně rodič, je určena kategorie Z1 (HDR), případně 
kategorie TF bez měření času.

Cíl Mapy nebudou v cíli vybírány. Prosíme, dbejte fair-play.

Občerstvení po 
závodě

Voda je pro všechny závodníky připravena v cíli závodu.

Zakázané 
prostory a 
povinné úseky

Zakázané prostory jsou v terénu vyznačeny svou přirozenou hranicí nebo 
červenobílou plastovou páskou. Povinné úseky na mapový start a do cíle jsou 
značeny červenobílými fáborky.

Označování a 
kontrola průkazů 
závodních a 
tréninkových 
kategorií

V závodě je použit systém SportIdent v kontaktním režimu s přesností měření na
celé sekundy. V prvním úseku startovního koridoru závodník poskytne svůj čip 
ke kontrole čísla a provede vymazání údajů na čipu. V druhém úseku provede 
kontrolu mazání čipu. V posledním úseku je k dispozici jednotka SIAC OFF pro 
vypnutí bezkontaktního označování SIAC čipů. Po absolvování trati závodník 
ukončí závod oražením cílové jednotky umístěné na konci povinného úseku od 
sběrné kontroly.
V případě selhání označovací jednotky je v mapě vyhrazené místo pro náhradní 
ražení. Mapu s případným náhradním ražením předkládá závodník ke kontrole 
u vyčítání.
Vyčítání čipů je situováno v centru závodu. Připomínáme, že dostavit se 
k vyčtení čipu mají podle Pravidel i závodníci, kteří předčasně ukončili závod.

Označování a 
kontrola průkazů 
náborových 
kategorií

Náborové kategorie označují průchod kontrolou kleštičkami do mapy. V centru 
závodu bude k dispozici vzorové ražení pro samostatnou kontrolu.



Časový limit a 
uzavření cíle

Časový limit pro absolvování závodu je stanoven na 70 minut. Cíl bude uzavřen 
v 15:00.

Výsledky Průběžné výsledky budou k dispozici na LiveResults. Konečné výsledky pak 
v informačním systému ORIS.
Po závodě bude na obpostupy.orientacnisporty.cz připravena pro každého 
závodníka možnost zakreslit své postupy. Prosíme všechny závodníky, aby tak 
podle svých možností učinili. Jednoduchý návod najdete na stejné webové 
stránce.

Vyhlášení vítězů Ve zhruba 14:30 hod. proběhne vyhlášení výsledků v kategoriích DH10, DH10F,
DH12, DH14 a DH16. Odměněni budou první tři v každé kategorii.

Umývání, WC Mytí je možné ve vyhrazeném prostoru na JZ okraji parkoviště. V centru závodu
budou umístěny mobilní toalety, další dvě pak na loučce v blízkosti startu a cíle. 
Prosíme, neznečišťujte les!

Občerstvení Po celou dobu závodu bude pro závodníky k dispozici pořadatelský  bufet s 
prodejem domácího slaného i sladkého pečiva, těstovinového salátu a výtečné 
dýňové polévky, studených a teplých nápojů, dále pak specializovaný stánek s 
kávou a stánek s grilovanými specialitami. Vlastní nádoby na nápoje a jídlo jsou 
vítány, šetřeme životní prostředí!

Nedaleko hlavního vchodu do areálu v nově zrekonstruované budově staré školy
bude po celou dobu závodu otevřena kavárna Café Relax, ulice Ke Skále 76. 
Čekají na vás kafíčka, makronky, dorty a jiné odměny za váš výkon v lese. 

Informace o 
ochraně osobních 
údajů a 
fotografování

Přihláškou na závod účastník vyjadřuje svůj souhlas se zveřejněním svého 
jména, registračního čísla a dosažených časů v informačním systému ORIS a na 
stránkách závodu.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící 
k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. 
v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte
to, prosím, explicitně fotografovi.

COVID Každý účastník svým přihlášením k závodu potvrzuje, že je v případě potřeby 
schopen prokázat svou covid-bezinfekčnost podle aktuálně platných pravidel. 

Zdravotní 
zabezpečení

Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první 
pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následnou 
lékařskou pomoc si každý účastník zajišťuje sám a hradí ze svého zdravotního 
pojištění.

https://mapy.cz/zakladni?x=14.7161918&y=50.0073355&z=17&q=ke%20sk%C3%A1le%2076&source=addr&id=10186981
https://www.facebook.com/CafeRelaxBabice/
https://obpostupy.orientacnisporty.cz/api/manual/uzivatel
https://obpostupy.orientacnisporty.cz/


Funkcionáři 
závodu

Ředitel – David Rožek
Hlavní rozhodčí – Libor Pecháček (R3)
Stavitel tratí – Daniel Vláčil

Jury závodu Fantová Libuše (EKP5650), Bořánek Petr (VSP7000) a Sysel Ondřej    
(PGP8302)

Protesty Během závodu písemně hlavnímu rozhodčímu. Před závodem a po jeho 
skončení pak na poštovní adrese Libor Pecháček, Velenovského 593, 251 64 
Mnichovice nebo e-mailem na OZ2021@obricany.cz. Vklad při podání protestu 
je stanoven na 200 Kč.

Předpis Závod se řídí platnými Pravidly OB, Soutěžním řádem a Prováděcími předpisy 
sekce OB ČSOS, Středočeské a Pražské oblasti.

Další informace E-mailem na OZ2021@obricany.cz nebo na stránkách závodu.

Děkujeme gymnáziu a základní škole Open   Gate   za možnost uspořádání závodu v areálu školy. 
Děkujeme i Obci Babice za vstřícný přístup a svolení uspořádat závody na jejich pozemcích. Také 
děkujeme ZEA Světice a.s. a BENDA zemní práce s.r.o. za poskytnutí prostorů pro parkování. Konání 
akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.

David Rožek, ředitel závodu Libor Pecháček, hlavní rozhodčí

https://www.bendazemniprace.cz/
https://www.zeasvetice.cz/
https://babiceurican.cz/
https://www.opengate.cz/
https://www.opengate.cz/
https://www.obricany.cz/9214
mailto:OZ2021@obricany.cz
mailto:OZ2021@obricany.cz


Plánek centra závodu - celková situace



Plánek centra závodu - detail



Parametry tratí
Kategorie Délka 

(km)
Převýšení 
(m)

Počet 
kontrol

Kategorie Délka 
(km)

Převýšení 
(m)

Počet 
kontrol

D10F 2,1 15 8 H10F 2,1 15 8
D10 2,1 15 8 H10 2,1 20 8
D12 2,7 30 9 H12 3,2 25 9
D14 3,5 35 12 H14 3,7 30 12
D16 3,6 35 14 H16 4,0 35 15
D18 3,8 35 16 H18 4,3 40 17
D21L 4.9 45 19 H21L 6,3 60 27
D21K 3,8 35 15 H21K 4,3 40 18
D35 3,8 35 17 H35 5,2 40 21
D45 3,7 35 14 H45 4,6 40 19
D55 3,1 35 12 H55 3,9 35 16
D65 2,7 25 13 H65 3,2 35 16
D75 2,1 25 11 H75 2,6 35 16
Z1 2,1 15 8 TF 2,1 15 9
Z2 3,2 25 11 T1 3,2 25 9
Z3 4,4 45 20 T2 5,1 45 20
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