
 

 

 

 

KLACKY OPEN – 6. ročník závodu firemních štafet 

Žákovské štafety 

Veřejný závod jednotlivců 

 

 

POŘADATEL:  Sportovní klub Los Mělník 

DATUM:  středa 24. 6. 2014 

CENTRUM:  Praha 9 - Újezd nad Lesy, tréninkové fotbalové hřiště  v Pilovské ulici, 50°4'59.681"N 
14°38'54.266"E 

KATEGORIE:  

1)    Štafety 

Závod tříčlenných firemních štafet HDF – jedna kategorie v mix složení (muži, ženy); tým bez alespoň jedné 
ženy v sestavě může běžet rovněž, dostává ale automaticky „sex bonifikaci“ 10 min. navíc k výslednému času 
štafety, prostřední úsek je kratší 

Závod tříčlenných žákovských štafet MIX Linie (alespoň jedna dívka, do 10 let, značeno fáborky) 

Závod tříčlenných žákovských štafet MIX 11 (do 11 let včetně, alespoň jedna dívka) 

Závod tříčlenných žákovských štafet MIX 14 (do 14 let včetně, alespoň jedna dívka) 



2)    Jednotlivci 

Závod jednotlivců kategorie T (tři tratě přibližně stejné délky a obtížnosti, bude přiděleno až na startu) – 4 km 

PŘIHLÁŠKY:  

• Štafety - do 19. června 2015 23:59:59 přes přihláškový systém ORIS, výjimečně e-mailem na 
losmelnik@gmail.com (přihláška přijata po potvrzení mailu) - uveďte své registrační číslo. Název 
firemní štafety uvádějte do Poznámky pro pořadatele. Pokud chcete mít logo své firmy na startovním 
čísle, zašlete jej prosím do uzávěreky přihlášek na výše uvedený email ve vektorovém formátu (eps, ai, 
cdr) nebo kvalitní  jpg s rozlišením 300 dpi pro velikost cca 4x4 cm. V případě zaslání loga po 19. 6. 
nebude na čísle umístěno. Pro vystavení faktury prosím o zaslání fakturačních údajů (IČ, DIČ, název a 
adresa firmy) do 23. 6. 

• Jednotlivci – do 22. června 2015 23:59:59, přes přihláškový systém ORIS, výjimečně e-mailem na 
losmelnik@gmail.com (přihláška přijata po potvrzení mailu). 

STARTOVNÉ:  

• Firmy:  300,-  za štafetu 
• MIX žáci: 150,- za štafetu 
• Jednotlivci: 50,-  

ÚHRADA STARTOVNÉHO:  

a)   do 23. 6. na 2500371851/2010, do poznámky uvádějte název firmy nebo oddílu. 

b)   při prezentaci v hotovosti 

PREZENTACE:  v době 15:30–16:30 v centru závodu (jednotlivci do 18:00) 

MAPA:  Divoký západ 1 : 10 000, E 2,5 m, stav únor 2011, autor Milan Borovička, klíč ISOM 2000. Částečná 
revize mapy březen 2013. Rozměr A4, laserový tisk. 

TERÉN:  Plochý, na četných místech terénní detaily (prohlubně), meliorační rýhy. Převážně dobře průběžný, 
hustá síť komunikací. 

SYSTÉM RAŽENÍ:  

• Štafety – Sportident, možnost zapůjčení čipu od pořadatele za poplatek 30 Kč/ks, ztráta zapůjčeného 
čipu 700 Kč, požadavky na zapůjčení hlaste spolu s přihláškou, každý člen štafety musí mít vlastní čip 

• Jednotlivci – mechanické, kleštičkami do průkazky 

START:  

• Štafety – hromadný, start prvních úseků od 17:00 ve vlnách podle kategorií (start neodstartovaných 
úseků v cca 18:15 - bude vyhlášeno na místě) 

• Jednotlivci – intervalový, 17:00 – 18:30 startovní časy budou přidělovány na startu jak kdo přijde. 

PROTESTY: s vkladem 200 Kč hlavní rozhodčí 

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ:  Doporučujeme využít Pražské MHD – zastávka Blatov (linky 163, 250, 261, 
269) nebo zastávka Pilovská (linka 260) a vlaky ČD – zastávka Praha-Klánovice. 

Parkování aut možné v okolních ulicích, nebude pořadatelem organizováno. 



VZDÁLENOSTI:  

Parkoviště / MHD - centrum: do 500 m 

Centrum – start/cíl - 0 m (jednotlivci do 300 m) 

VYHLÁŠENÍ VÍT ĚZŮ: 

• Štafety - vyhlášení štafet a poté celkových výsledků Žaket Pražského poháru žactva zhruba od 19:00. 
Ceny pro první tři štafety ve všech kategoriích a putovní trofej pro vítěze. Cena také pro nejlepší čistě 
ženskou štafetu (v soutěži firemních štafet). 

• Jednotlivci - kategorie T se nevyhlašují. 

OBČERSTVENÍ:  pití v cíli závodu, dojednáváme stánek s občerstvením na shromaždiště.  

KONTAKT:  

• email: losmelnik@gmail.com 
• mobil: Markéta Šimková - 725 079 136 

PRAVIDLA:  závodí se podle pravidel OB (ČSOS) 

FUNKCIONÁ ŘI:  

Ředitel závodu: Markéta Šimková 
Hlavní rozhodčí: Markéta Šimková, R3 
Stavitelé tratí: David Komín 


