Pokyny
pro účastníky





6. a 7. závodu jarního Manufaktura žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
6. a 7. závodu jarního veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
závodu celostátního Rankingu
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Pražský krajský svaz ČSOS

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební fakulta Praha

DATUM

Sobota 23. 4. a neděle 24. 4. 2016

MÍSTO KONÁNÍ

Jíloviště

CENTRUM ZÁVODU

Školící středisko Celní správy ČR, 49.9244 N,14.3342 E
V centru si bude možné prohlídnout techniku a vozový park užívaný celní správou. Vyzkoušet
náborové testy a střelbu.

RAŽENÍ

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R".
Mapu s náhradním ražením v cíli označí kategorií, číslem čipu, jménem závodníka a zkratkou
oddílu a odevzdá rozhodčímu.

PARKOVÁNÍ

49°55'43.673"N, 14°20'23.559"E
Je zakázáno parkovat v centru závodu a na komunikacích v obci Jíloviště. Parkování na
vyhrazené louce je zpoplatněno 20,- Kč/den. Dbejte pokynů pořadatele.

ŠKOLKA
POPISY KONTROL
ZÁVODNÍ PROSTOR

Bude zajištěna v centru závodu.
Budou připraveny k odběru v centru závodu. Na mapách nejsou.
Veškerý lesní prostor severně od R4 je závodním prostorem. Dodržujte zákaz vstupu do
závodního prostoru.
OBČERSTVENÍ
Šťáva v cíli. V centru závodu bude stánek s občerstvením pouze nealko. V areálu celní správy je
zákaz konzumace alkoholu. V nedělním závodě na klasické trati pro delší tratě voda a šťáva.
ŠATNY
Závodníci se mohou převléknout a odložit věci na shromaždišti nebo ve vlastních vozidlech.
PRVNÍ POMOC
V centru závodu.
WC
Dostatek toalet v centru závodu a na parkovišti. Na startu WC není!
CÍL
Cíl je na okraji závodního prostoru, vyčítací jednotka bude umístěna v centru závodu. Mapy
nebudou vybírány, závodníci ctí pravidla fair play.
PŘEDBĚŽNÉ VÝSLEDKY Budou vyvěšovány na shromaždišti (v papírové formě).
JURY ZÁVODU
Složení bude vyvěšeno v centru závodu.
PROTESTY

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze
zaslat po ukončení závodu na adresu Milan Borovička, Bělohorská 64, 169 00 Praha 6.

Sobota 23. 4. 2016 – OM krátká trať
TYP ZÁVODU

Oblastní mistrovství na krátké trati, rankingový koeficient 1.02, intervalový start.
Závod probíhá podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB,
soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PSK ČSOS pro odpovídající typ trati.

KATEGORIE

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D20, D21L, D21K, D35-, D45-, D55-, D65-, D75H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H20, H21L, H21K, H35-, H45-, H55-, H65-, H75HDR (trať pro rodiče s dětmi, fáborkovaná s možností zkrácení)
P3 (3 km, jednoduchá trať pro začátečníky)
T4 (4 km, technicky náročná trať nevhodná pro začátečníky)

PREZENTACE

9:30 – 10:15 v centru závodu, kategorie HDR, P3, T4 do 11:00

START

00 = 11:00
Závodníci kategorie HDR, P3, T4 mohou startovat v libovolném startovním čase v časovém intervalu
010 až 120.

VZDÁLENOSTI

parkoviště-centrum: 800 m
centrum-start: 1100 m (na start se jde přes cíl)
cíl-centrum: 400 m

MAPA

Jíloviště 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM, stav jaro 2016, autor Milan Borovička. Rozměr A4,
laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena. Jedná se o první použití této mapy, předchozí
verze je z roku 1991.

TERÉN

Zvlněný s četnými terénními detaily. V západní části údolí s prudkými svahy a skalními srázy. Střídají
se porostově pestré a jednotvárné pasáže. Vyšší hustota cest, místy podrost.

ČASOVÝ LIMIT
VYHLÁŠENÍ
VÍTĚZŮ

90 minut pro všechny kategorie. Uzávěrka cíle v 15:30.
V centru závodu po jeho skončení předběžně v 14:30-15:00. Kategorie HDR dostanou všichni
sladkou odměnu. První tři závodníci v dětských kategoriích obdrží diplom a sladkou cenu. Diplomy a
medaile přeborníkům budou předány v kategoriích HD10 – H21.

FUNKCIONÁŘI
ZÁVODU

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Ondřej Skripnik
Karel Nitsch
Tomáš Kužel

Neděle 24. 4. 2016 - klasická trať
TYP ZÁVODU

Klasická trať, rankingový koeficient 1.00, intervalový start.
Závod probíhá podle platných pravidel OB. Předpokládané časy vítězů podle platných
pravidel OB, soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a PSK ČSOS pro odpovídající typ trati.

KATEGORIE

D-10L, D-10, D-12, D-14, D-16, D-18, D21L, D21K
D35-L, D35-K, D45-L, D45-K, D55-, D65-, D75H-10L, H-10, H-12, H-14, H-16, H-18, H21L, H21K
H35-L, H35-K, H45-L, H45-K, H55-, H65-, H75HDR (trať pro rodiče s dětmi, fáborkovaná s možností zkrácení)
P3 (3 km, jednoduchá trať pro začátečníky)
T5 (5 km, technicky náročná trať nevhodná pro začátečníky)

PREZENTACE

9:30 – 10:15 v centru závodu

START

00 = 11:00
Závodníci kategorie HDR, P3, T5 mohou startovat v libovolném startovním čase v časovém
intervalu 010 - 120.

VZDÁLENOSTI

parkoviště-centrum: 800m
centrum-start: 1800 m (cesta na start vede přes parkoviště a přes cíl)
cíl-centrum: 1400 m

MAPA

Cukrák 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM, stav jaro 2012, autoři Milan Borovička, Josef
Borůvka, Roman Horký, klíč ISOM 2000. Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude
vodovzdorně upravena. Částečná revize mapy během stavby tratí (duben 2016).

TERÉN

Svažitý, místy s terénními detaily. V severní části několik roklí s prudkými svahy, v západní
části hluboké údolí. Střední hustota cest, místy podrost.

ČASOVÝ LIMIT

150 minut pro všechny kategorie. Uzávěrka cíle v 16:00.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

V centru závodu po jeho skončení předběžně v 14:00. Kategorie HDR dostanou všichni
sladkou odměnu. První tři závodníci v kategoriích HD10-14 obdrží diplom a sladkou cenu.

FUNKCIONÁŘI
ZÁVODU

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Ondřej Skripnik
Milan Borovička
Pavel Kurfürst

Poděkování patří celní správě za spolupráci.
Doporučujeme navštívit cukrářství a pekařství Stáňa na Jílovišti, Pražská 159.

