Protokol o změření trati 2016

PROTOKOL O ZMĚŘENÍ TRATI
1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE
o
o
o
o
o
o
o

Název závodu: Běžecká tour VAŠÍ LIGY v Praze
Pořadatel závodu: VAŠE LIGA, z.s.
Délka závodu: 5, 10 km a 21,0975 km (půlmaraton)
Měřič: Petr Lundák, certifikovaný měřič ČAS č. 14
Datum měření: 12.5.2016 (15-18 hod.)
Povětrnostní podmínky: 16-18 °C, oblačno, mírný vítr, ke konci drobný déšť
Měřící metoda: metoda kalibrovaného jízdního kola pomocí Jonesova čítače

2. POPIS TRASY BĚHU
Trasa běžeckého závodu začíná na cyklostezce na pravém břehu Vltavy u domu č. 2 v ulici U
Kempinku. Směřuje směrem proti proudu řeky po cyklostezce. Z té odbočuje po cca 700 m
doleva mezi golfová hřiště do ulice Lodnická. Po 1 km odbočuje doprava do ulice Vltavanů a
dále už rovně po cyklostezce A2. Závod je obrátkový a vede vždy stejnou cestou tam i zpět.
Start a cíl je tedy ve stejném místě.

3. ZPŮSOB MĚŘENÍ
Trasa běhu vede z velké části po cyklostezce s převážně vyloučeným nebo minimálním
silničním provozem. Je možné běžet i po přilehlých chodnících. Závodníci mohou střídavě
využívat levé i pravé krajnice cyklostezky a volit tak nejkratší možnou trať. Není dovoleno
zkrácení trasy po zpevněných cestičkách s výjimkou 400 m úseku, který vede po zpevněné
cestě mezi 8. a 9. km na půlmaraton. Označení bude zajištěno pořadatelem.

4. MĚŘENÍ
Níže podepsaný měřič potvrzuje, že popsaná trať byla změřena metodou kalibrovaného
jízdního kola pomocí Jonesova čítače a uvedená vzdálenost je výsledkem tohoto měření.
Provedené měření odpovídá pravidlům IAAF a ČAS pro měření tratí pro soutěže na silnici a
naměřená vzdálenost není kratší než je úředně uváděná délka trati.
A) Kalibrace
Před vlastním měřením byla provedena kalibrace jízdního kola s připevněným Jonesovým
čítačem. Jako kalibrační trať byla zvolena kalibrační trať o délce 300 m přímo na cílové
rovince závodu. Kalibrační trať byla ve shodě s metodikou projeta dvakrát v každém směru
(celkem čtyřikrát).
Z naměřených hodnot byla vypočítána průměrná hodnota. Průměr je následně přepočítán pro
délku 1 000 m, tedy 11 152 bodů. Poté je hodnota vynásobena koeficientem pro zamezení
zkrácení trati (SCPF), který je 1,001. Výsledná pracovní konstanta pro 1 000 m činí po
zaokrouhlení 11 163 bodů.
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Počáteční kalibrace
Cíl

# Start

Rozdíl

1

12 656

16 002

3 346

2

16 002

19 347

3 345

3

19 347

22 693

3 346

4

22 693

26 038

3 345

Průměrná hodnota

3 345,5

B) Vlastní měření (popis zaměřených míst)
Na trati byl každý kilometr a obrátky označeny oranžovou značící barvou a hřebíkem přímo
ve stezce. V popisu je napsáno, na které straně komunikace je umístěno značení (ve směru
běhu). Součástí protokolu je přiložen i plánek zakreslených bodů.


















Start: poslední strom u cyklostezky (ve směru na jih) u plotu domu č. 2 v ulici U
Kempinku (značení na levé straně stezky ve směru běhu).
1 km (při cestě zpět: 4 km pro závod na 5 km / 9 km pro závod 10 km): v ulici
Lodnická před křižovatkou s ulicí Vltavanů u značky „Stop“ (pravá strana).
2 km (při cestě zpět: 3 km pro závod na 5 km / 8 km pro závod 10 km): v ulici
Vltavanů zadní čára prvního kurtu, 2 m před sloupem elektrického vedení (levá
strana).
2,5 km (obrátka na 5 km): 1 m před začátkem křižovatky ulice Vltavanů s ulicí K Jezu
(střed stezky).
3 km (při cestě zpět 7 km pro závod na 10 km): 50 m za značkou „Začátek
cyklostezky“, 11 m za značkou „Vodní zdroj“ (pravá strana).
4 km (při cestě zpět 6 km pro závod na 10 km): 14 m za brankou k modřanskému
nádraží v místě zúžené stezky (levá strana).
5 km (obrátka na 10 km): konec rozšířené stezky za občerstvením „U Matyáše“ (střed
stezky).
6 km: 40 m před kilometrovou železniční značkou s kótou 37,5 (levá strana).
7 km: 50 m za koncem mostu přes potok (s modrým zábradlím), 100 m za silničním
mostem přes cyklostezku u Zbraslavi (levá strana).
8 km: 50 m před značkou umístěnou na druhém břehu Vltavy s třemi vodorovnými
pruhy: červená, bílá, červená (pravá strana).
9 km: u lomu, který je na druhém břehu Vltavy v levotočivé zatáčce (levá strana).
10 km: 200 m za značkou „Začátek cyklostezky“ u brodu na stezce (pravá strana).
10 548,75 m (obrátka na půlmaraton): 68 m před začátkem zábradlí u stezky před
obcí Vrané nad Vltavou (střed stezky).
11 km: 297 m před značkou „Začátek cyklostezky“ u brodu na stezce (levá strana).
12 km: u lomu, který je na druhém břehu Vltavy na začátku rovinky (pravá strana).
13 km: 50 m před značkou umístěnou na druhém břehu Vltavy s třemi vodorovnými
pruhy: červená, bílá, červená (pravá strana).
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14 km: 30 m za skupinou šesti vrb vpravo od cesty (levá strana).
15 km: 30 m za kilometrovou železniční značkou s kótou 37,4 (levá strana).
16 km: u kynologického cvičiště na úrovni zeleného odpadkového koše, u konce
dřevěného plotu napravo od stezky (levá strana).
17 km: 1 m za bílou schránkou, 4 m za stožárem osvětlení v areálu modřanského
nádraží (pravá strana).
18 km: 34 m za značkou „Vodní zdroj“ (levá strana).
19 km: 1 m před sloupem veřejného osvětlení (bez označení) a 15 m za sloupem
elektrického vedení u parkoviště před restaurací Port 62 (pravá strana).
20 km: 15 m před sloupem veřejného osvětlení č. 430375 (pravá strana)






C) Rekalibrace
Po ukončení vlastního měření byla provedena rekalibrace na stejné trati jako počáteční
kalibrace.
Dle naměřených hodnot byla vypočítána průměrná hodnota. Průměr je poté přepočítán pro
délku 1 000 m, tedy 11 152 bodů. Poté je hodnota vynásobena koeficientem pro zamezení
zkrácení trati (SCPF), který je 1,001. Na závěr byla spočítána konstanta dne, která pro 1 000
m je po zaokrouhlení 11 163 bodů.
Rekalibrace
# Start

Cíl

Rozdíl

1

62 823

66 169

3 346

2

66 169

69 515

3 346

3

69 515

72 860

3 345

4

72 860

76 205

3 345

Průměrná hodnota

3 345,5

D) Výškový profil trati
Trať je jako celek rovinatá. Start i cíl jsou v nadmořské výšce 195 m n.m. a převýšení trati je
2 m. Pro zjištění profilu trati byl využit portál Mapy.cz.

5. OVĚŘENÍ DÉLKY TRATĚ ZÁVODU
Vydáním tohoto protokolu ověřuji, že trať závodu byla změřena v souladu pravidly IAAF a
ČAS pro měření tratí pro soutěže na silnici a naměřená vzdálenost není kratší než je úředně
uváděná délka trati (5 000 m, 10 000 m, respektive 21 097,5 m).
Podmínkou platnosti tohoto protokolu je, že pořadatel uskuteční závod přesně podle zde
popsané a změřené trati.
Měřič: Petr Lundák (č. 14)
Obory 95, 263 01 Dobříš

