Rozpis závodu
3. a 4. závod Manufaktura Pražského žebříčku a Středočeského žebříčku (podzim)
a veřejného závodu pro příchozí

Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

USK Praha, oddíl orientačního běhu

Zařazení do soutěží:

Závod Manufaktura pražského žebříčku a středočeského žebříčku v kat. DH -12 až DH -18
Závod veteránského žebříčku v kat. DH 35L-, 45L-, 55-, 65-, 75Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,00
Závod Manufaktura ligy
Veřejný závod pro příchozí

Datum:

Sobota 3.října 2015, krátká trať
Neděle 4.října 2015, klasická trať

Centrum:

Řevnice - areál Lesního divadla
Loc: 49°54'28.800"N, 14°14'1.320"E

Kategorie:

A. Soutěžní kategorie
D10, H10 - směrný čas 20 min
D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75
H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75
- směrné časy dle SŘ
V případě nízkého počtu přihlášených může pořadatel některé kategorie sloučit. Nasazování
závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. Podkategorie H21L a
D21L max. 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé lic. E, R a A (DH 18-20) mohou
startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
B. Tréninkové kategorie
D10L, H10L - délka cca 2,5 km po fáborkách / 2,0 km při zkracování
- v těchto kategoriích platí zákaz doprovodu!
kategorie
délka (km)
obtížnost

TF
2,5
fáborky

T1
2,0

T2
2,5

T3
3,0

T4
4,0 / 3,5

T5
5,0 / 4,0

T6
7,0 / 5,0

ULTIMATE – U tratí T4 a T6 je možné se přihlásit do kategorie Ultimate. Závodníci na startu
obdrží mapu s redukovanými informacemi (bez cest a podobných zbytečných značek).
V tréninkových kategoriích TF, T1-T6 je dovoleno „stínování“ (doprovod další osoby pro případ,
že by se závodník dostal do problémů). Mapu si bere pouze závodník, nikoli doprovod.
C. Příchozí kategorie
kategorie
délka (km)
obtížnost

P1 (HDR)
2,0

P2
3,0

P3
4,0

V příchozích kategoriích je možné startovat v libovolně velkých skupinách. Mapu dostane

každý přihlášený závodník. Na mapě bude vytištěn mapový klíč, slovní popisy kontrol a závodní
průkaz pro oražení kontrol jehličkovými kleštěmi. Úplným začátečníkům na startu vysvětlíme
vše potřebné pro úspěšné zvládnutí trati.
P1 (HDR) je trať určená pro začátečníky a rodiče s menšími dětmi; trať není fáborková, ale
bude obsahovat jeden povinný fáborkový úsek. Vzhledem k velkému počtu dětí na fáborkové
trati prosíme všechny rodiče, kteří děti nestínují, ale aktivně vedou, aby využili trať P1.
Tabulka obtížností:
Obtížnost

Přihlášky:

Technická úroveň
Fáborková trať, která na 3-6 místech umožňuje zkrácení po cestě nebo jiné jasné vodící
linii (s max. 2 rozhodovacími body) nebo přímo přehledným terénem při bezpečném
zachycení obcházejícími fáborky.
Trať využívá jasnou navazující síť cest nebo jiných jasných vodících linií (plot, zeď,
výrazná hranice porostů). Kontroly přímo na liniích nebo na jasných objektech snadno
dohledatelných od linie. Trať může na několika místech umožňovat zkrácení obcházející
linie přímo přehledným terénem s bezpečným zachycením zpět na vodící linii.
Trať z části využívá i méně jasné vodící linie (vodoteče, úzké pěšiny a průseky, hranice
porostů), nikoli však terénní (vrstevnicové) linie. Trať může na několika místech
zahrnovat kratší (do 150 m) postup přímo přehledným terénem k záchytné linii.
Obtížnější postupy musí mít delší, ale bezpečnou variantu. Kontroly mohou být
obtížnější a dále za linií, ale na pozitivních tvarech a musí být dobře dohledatelné od
jasného odrazového bodu. Trať by měla odměňovat promyšlené zjednodušení a volbu
jasného odrazového bodu.
Trať využívá méně jasné vodící linie včetně jasných terénních (vrstevnicových) linií
(hřbet, údolí, traverz, spádnice, hrana svahu, úpatí kopce). Trať může zahrnovat delší
(do 300 m) postup na hrubý směr přímo přehledným terénem nebo kratší (do 150m)
méně přehledným terénem k záchytné linii. Obtížnější postupy by měly mít delší, ale
bezpečnou variantu. Kontroly mohou být náročné, na negativních tvarech, a před linií
ale stále v blízkosti výraznějšího odrazového bodu nebo dohledatelné pomocí
zvětšení/prodloužení jiného tvaru. Trať může obsahovat krátké (do 100 m) pasáže na
detailní čtení mapy. Trať může obsahovat volby postupu mezi zdánlivě rovnocennými
variantami, rozhodovat by ale mělo promyšlené zjednodušení postupu a volba
nejvýhodnějšího odrazového bodu pro bezpečnou dohledávku kontroly.
Trať nejvyšší obtížnosti od samého počátku se střídáním různých orientačních technik.

Soutěžní kategorie do 27.9.2015 23:59 hod (1. termín) výhradně přes přihlašovací systém
ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz
Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšené startovné až do 30.9.2015
23:59 hod (2. termín). Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky pouze jen dle
možností pořadatele na e-mail : revnice (zavináč) @uskob.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve
chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
U prezentace je přihlášení možné jen na volná místa ve startovní listině.
Tréninkové kategorie do 30.9.2015 23:59 hod (2. termín) přes přihlašovací systém ORIS:
http://oris.orientacnisporty.cz, nebo pro neregistrované e-mailem na: revnice (zavináč)
@uskob.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
U prezentace je přihlášení možné v omezeném množství (do vyčerpání připravených map).
Příchozí kategorie na místě bez omezení (oddělená prezentace), a to kdykoliv až do uzavření
startu.

Vklady:

Kategorie

v 1. termínu

po termínu od 28.9.

DH 10L, TF, P1 (HDR)

60 Kč

60 Kč

DH 10 až DH 14, DH 65, DH 75

60 Kč

90 Kč

Ostatní soutěžní kategorie

100 Kč

150 Kč

Trénink T1-T6 (vč. Ultimate), Příchozí P2, P3 100 Kč

100 Kč

Půjčovné za SI 5 čip: 40,- Kč (pro neregistrované závodníky navíc záloha 700 Kč).
Ztráta zapůjčeného SI 5 čipu: 700,- Kč.

Platby:

Vklady za startovné zašlete na účet USK Praha vedený u mBank, č. účtu: 6701002201368476/6210, jako variabilní symbol použijte číslo oddílu podle adresáře ČSOS.
Bez zaplacení vkladu nebude přihláška přijata. Kopie platebního dokladu může být požadována
při prezentaci. Vklad do 500 Kč za celý oddíl je možno uhradit v hotovosti na prezentaci.

Prezentace:

Od 9:15 do 10:15 hod po oba dny v centru závodu. Pro příchozí kategorie oddělená prezentace
až do uzavření startu.
Změna kategorie je považována za dohlášku. Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu
je za 20 Kč.

Start 00:

Po oba dny v 11:00 hod, intervalově
• Soutěžní kategorie + DH 10L dle startovní listiny.
• Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv
v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele (min. 1 min
startovní interval v kategorii).
• Příchozí kategorie mohou startovat kdykoliv bez omezení ze zvláštního startu až do
jeho uzavření.

Vzdálenosti:

Po oba dny:
centrum - prezentace
centrum - parkoviště
centrum - start
centrum - cíl

Systém ražení:

0m
300 - 800 m
do 1500 m (v sobotu pro dospělé do 2900 m)
0m

Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie.
Zkontrolujte si číslo čipu. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním
koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše
elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu
s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a
oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip.
Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce.
Příchozí kategorie klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na mapě.

Mapa:

Sobota: Kamenná, stav březen 2010, 1:10 000, E 5m, A4, zpracovaná podle ISOM
Neděle: Kamenná, stav březen 2010, 1:15 000, E 5m, A4, zpracovaná podle ISOM
autor: Milan Bílý, Roman Horký, Milan Borovička, revize léto 2015
není vodovzdorně upravena

Terén:

Střední síť komunikací, množství porostových a terénních detailů, místy kamenná pole a lomíky
s množstvím detailů, střední průchodnost, 350 – 550 m n. m.

Parkování:

Na místních komunikacích, bude dopřesněno v pokynech. Parkovné nebude vybíráno.

Protesty:

Písemné protesty s vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu:
Petr Uher, Mánesova 80, 120 00, Praha 2

Výsledky a vyhlášení
vítězů:

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v prostoru shromaždiště.
Oba dny po ukončení závodu se bude konat vyhlášení kategorií DH 10L, DH 10, TF, oblastního
žebříčku a DH 21L. Ostatní kategorie se nevyhlašují.
Všichni účastníci do výšky 120 cm budou odměněni již v cíli drobnou sladkou odměnou.
V neděli se bude po vyhlášení konat i tombola sponzora seriálu Pražského žebříčku, firmy
Manufaktura.

Dětský koutek:

Po dobu závodu bude otevřen na shromaždišti dětský koutek

Občerstvení:

Pro delší tratě v neděli občerstvení na trati, pro všechny po doběhnutí na shromaždišti.

V centru závodu bude otevřen bufet.
Informace:

Web závodu:
Kontakt:

Funkcionáři:

Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel:

Předpis:

http://www.uskob.cz/poradani/pz15
Petr Bořánek, GSM: 603 454853, e-mail: petr.boranek@uskob.cz
Zdeněk Polák
Petr Uher
Petr Bořánek, Václav Zakouřil

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím
PSOS v roce 2015.
Rozpis závodu byl schválen soutěžní komisí PSOS: 4.9.2015

Petr Uher
hlavní rozhodčí

Zdeněk Polák
ředitel závodu

