
KLACKY OPEN - 5. ročník závodu firemních štafet 

Žákovské štafety Pražského poháru žactva kartografického vydavatelství Žaket 

Veřejný závod jednotlivců a závod vozíčkářů 

 

Pokyny pro závodníky 

 

Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka 

Datum: středa 25. 6. 2014 

Centrum: Psychiatrická nemocnice Bohnice, budova Divadla Za plotem (GPS souřadnice: 

50°8'4.425"N, 14°25'8.503"E) a okolní prostranství 

Doprava a parkování:  

 MHD – autobusy od metra Kobylisy (viz dopravní mapku na konci pokynů) 

 Vlastními dopravními prostředky – zákaz vjezdu do areálu nemocnice parkujte v okolních 

ulicích za dodržování dopravních předpisů 
 

Po vstupu do areálu prosím dbejte fair play a držte se hlavních cest s vědomím toho, že 
procházíte závodním prostorem, což byste neměli. Ale jinak to holt nejde. 

Prezentace:  

 Štafety a závod vozíčkářů: v centru závodu v době 15:30 – 16:30, soupisky doporučujeme 

vyplnit předem on-line, nejpozději pak při prezentaci. Dohlášky možné pouze na volná místa 
ve startovní listině. 

 Závod jednotlivců: v centru závodu v době 15:30 – 18:00, dohlášky na místě možné do 

naplnění kapacity 300 startujících 

Soupisky: 

 Zadávejte do ORISu (v případě firem posílejte na mejl dkp.prihlasky@gmail.com) do úterý 24. 

6. 22:00! 

mailto:dkp.prihlasky@gmail.com


 

Start:  

 Štafety: hromadný po vlnách, 00 = 17:00 hod. 

00 – HDF 

05 – MIX14 
10 – MIX Linie, MIX11 

 
Hromadný start 3. úseků, které nestihnou vystartovat předávkou od předchozího úseku, 

proběhne v 18:30. 
 

 Závod vozíčkářů – intervalový „na krabičku“  

 

 Závod jednotlivců – intervalový – závodníci se na startu před vstupem do koridoru řadí do 

trojstupů, po minutách vstupují ve trojicích do koridoru, kde jim je do legitky zapsán čas a 
přiřazena trať (T1/T2/T3). Čas tedy závodník nedostane přiřazen předem, ale získává jej 

v okamžiku, kdy na něj přijde řada pro vstup do koridoru. 

Vzdálenosti: 

 
 parkoviště – centrum – jak kdo zaparkuje (300 – 1000 m) 

 vstup do areálu – centrum – 750 m (SZ vstup – z ulice U Drahaně), 900 m (V vstup – z ulice 

Čimická), 400 m (J vstup – z ulice Ústavní) 

 centrum – start jednotlivců - 400 m 

 centrum – cíl jednotlivců – 300 m 

 centrum – start/cíl vozíčkáři a štafety – 0 m 

Systém ražení:  

 Štafety a závod vozíčkářů: SportIdent, závodníci bez vlastních čipů obdrží objednané čipy při 

prezentaci (v případě ztráty nebo nevrácení čipu je potřeba uhradit jeho cenu 700 Kč). Při 
poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi. Nezapomeňte si před 

startem vynulovat svůj čip! 
 Závod jednotlivců – mechanické, do papírových průkazek 

Systém závodu:  

Štafetový závod s rozdělovacím systémem farsta (na některých kontrolách se trať větví, některé jsou 

společné).  
Po startu závodníci vybíhají s mapou na trať. Poblíž startu/cíle se nachází divácká kontrola, která je 

společná pro všechny kategorie. Po ní následuje ještě závěrečný úsek, tzv. pytlík (asi 3-5 min.). Od 

poslední (sběrné) kontroly dobíhají závodníci vyhrazeným koridorem do cíle, v cíli razí cílovou 
jednotku, poté předávají štafetu plácnutím ruky dalšímu úseku a odejdou si vyčíst čip. Vybíhající 

závodník si samoobslužně bere svou mapu a pokračuje na mapový start. Závod končí oražením cíle 3. 
úseku. 

V případě kategorie MIX Linie je v terénu vyznačena jedna linie, kontroly jsou umístěny postupně na 

této linii. Linie je vyznačena oranžovými fáborky. 

 

 

 

 



Plánek startu a cíle: 

 

Terén: Park Psychiatrické nemocnice v Bohnicích, terén mírně členitý s množstvím asfaltových a 

pískových cest. Tratě HDF a T navštíví také Přírodní památku Čimické údolí (údolí s různorodou 

vegetací, místy skalky a lomy) a sídliště s parkem v Čimicích. 

Mapa: Bohnice 2014, 1:4.000, E 2,5 m, formát A4 (kategorie MIX Linie, MIX 11, MIX14 a V), formát 
A3 (kategorie HDF a T), stav květen 2014.  

Mapa pro štafety bude vodovzdorně upravena, na zadní straně mapy je uvedeno číslo štafety a 
úsek.  

Mapa pro jednotlivce nebude vodovzdorně upravena. 

Mapy se v cíli neodevzdávají, prosíme o dodržování fair play! 

Startovní čísla: pouze pro závod štafet - budou vydávána při prezentaci a měla by být viditelně 

umístěna na prsou. Čísla zůstávají po závodě jako suvenýr.  

Popisy kontrol: natištěny formou piktogramů na mapě 

 



Parametry tratí: 

Kategorie 1. úsek 2. úsek 3. úsek 

HDF 4,2 km - 21 k 3,2 km - 16 k 4,2 km - 21 k 

MIX Linie 1,9 km - 7 k 1,9 km - 7 k 1,9 km - 7 k 

MIX11 2,2 km - 11 k 2,2 km - 11 k 2,2 km - 11 k 

MIX14 3,2 km - 13 k 3,2 km - 13 k 3,2 km - 13 k 

T 4,2 km 

V 14 k, limit 45 min., bodová hodnota kontrol 2 – 5 bodů 

Občerstvení: v cíli voda se šťávou, další občerstvení bude zajišťovat kavárna V. kolona v budově 
Divadla Za plotem  

Časový limit: uzavření cíle v 19:30 hod. 

Výsledky: průběžně komentovány v cíli, konečné vyvěšeny v centru a oficiální pak na stránce závodu.  

Všechny kategorie jsou oficiálně vyhlášeny jako smíšené. Pokud v týmu není alespoň jedna 
žena/dívka, bude týmu v kategoriích HDF připočtena penalizace 10 min. k reálnému času štafety. 

V dětských kategoriích bude chybějící dívka tolerována, tyto štafety nebudou ale vyhlášeny na 
stupních vítězů, pokud by se umístily na 1. – 3. místě. 

Vyhlášení výsledků: přibližně od 19 hod. v centru závodu. Nejdříve budou vyhlášeny celkové 
výsledky seriálu ŽPPŽ jednotlivců, poté proběhne vyhlášení prvních třech štafet v každé kategorii a 

první tři jednotlivci v kategorii V a na závěr pak soutěž oddílů v seriálu ŽPPŽ. 

První pomoc: v cíli 

WC: v budově Divadla za plotem + jedna bezbariérová TOITOI 

Protesty: Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavní rozhodčí. Složení jury: Jarmila 
Němečková (VSP), Tomáš Janovský (PGP), Lenka Forstová (MFP) – ještě o tom nevědí, ale mlčení 

znamená souhlas… 

Dvě nepříliš příjemná upozornění:  

 V areálu nemocnice se bohužel dost krade, dávejte si pozor na své věci a pro jistotu s sebou 

na shromaždiště nenoste žádné cennosti nebo větší obnos peněz!  

 Prosíme o dodržování zákazu konzumace alkoholických nápojů v areálu nemocnice. Budete-li 

chtít oslavit vaše výkony či zapít žal, využijte některou z mnoha osvěžoven za zdmi areálu. 

Hlavní funkcionáři: 

ředitel závodu: Dominika Plochová 

hlavní rozhodčí: Dominika Plochová 
stavitelé tratí: Vojtěch Illner, Antonín Semerád, Dominika Plochová 

 

 
 

 
 

 

 



Plánek dopravní situace:

 
 

Autobusy: 
 102, 152, 177, 183, 200 – od metra Kobylisy 

 177 – vyhlídková trasa z Chodova, přes Zahradní město, Skalku, Malešice, Libeň, Vysočany, 

Prosek a Kobylisy 

 183 – další vyhlídková trasa - z Hájů přes Horní Měcholupy, Hostivař, Malešice, Libeň, 

Vysočany, Prosek a Kobylisy 
 202 – z Černého Mostu přes Satalice, Kbely, Letňany a Chabry 

 236 – od přívozu v Zámcích nebo z druhého směru od Botanické zahrady v Troji 

 


