Rozpis Oblastního Mistrovství štafet Pražské a Středočeské oblasti
Rozpis veřejného a náborového závodu jednotlivců

Pořádající orgán: Pražský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: USK Praha, oddíl orientačního běhu
Zařazení do soutěží:
Oblastní mistrovství štafet Pražské a Středočeské oblasti
Veřejný závod žákovských a veteránských štafet
Veřejný závod jednotlivců
Náborový závod pro neregistrované závodníky
Datum: sobota 11. dubna 2015
Centrum:
Volnočasový areál v Chuchelském háji, viz http://mapy.cz/s/g3to , 50°01´15“N, 14°22´58“E,
shromaždiště není kryté a není dostupné autem. Místo na oddílové stany bude vyhrazeno.
Kategorie:
Přeborové: D14, H14, D18, H18, D21, H21
Veřejné (štafety): DH10L, DH12, DH120, DH165, MIX
• Štafety „DH12, DH120, DH165“ jsou mixové a musí v nich být nasazena minimálně
jedna dáma/dívka. Čistě pánské/chlapecké štafety mohou běžet, budou ve
výsledcích, ale nebudou vyhlášeny mezi prvními třemi. Ve veteránských štafetách
číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety,
podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší.
• Trať „HD10L“ je fáborkovaná, nefarstována a doprovod na ní je zakázán. Vzhledem
k vyhlášení všech neřešíme složení štafety z hlediska pohlaví, ale mixy jsou žádoucí.
• MIX může běžet kdokoliv s kýmkoliv
Veřejné (jednotlivci):
P2 – náborová trať vhodná pro začátečníky, skupiny a rodiny s dětmi. Doprovod povolen,
kočárky docela dobře sjízdná. Úplným začátečníkům na místě vysvětlíme vše potřebné
T3, T5 - orientačně náročnější tréninková trať (T3 je mapově i profilem méně náročná než T5)
V případě nízkého počtu přihlášených může pořadatel některé kategorie veřejného závodu
sloučit.

Přihlášky:
Prostřednictvím systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz do 6. dubna 23:59 hod,
dodatečné do 8. dubna 23:59 hod. Po tomto datu budou přijímány dodatečné přihlášky jen
dle možností pořadatele na e-mail : stafety(zavináč)uskob.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve
chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Po termínu přihlášek a u prezentace je přihlášení možné jen na volná místa ve startovní
listině. Změna kategorie je považována za dohlášku. Změna jména v rámci jedné kategorie
a oddílu je za 20 Kč. Výjimku tvoří kategorie P2, T3 a T5, kde budeme připraveni na
dohlášky na místě větším počtem připravených map (ale i zde přihlášky předem vítáme).
Vklady:
Kategorie
ČSOS
po termínu od 7.4.
DH12, D14, H14
180 Kč
270 Kč
D18, H18, D21, H21, DH120, DH165, MIX
300 Kč
450 Kč
DH10L
180 Kč
180 Kč
Náborová trať P2
80 Kč
80 Kč
Trénink T3, T5
100 Kč
150 Kč
Půjčovné za SI 5 čip: 40,- Kč (pro neregistrované závodníky navíc záloha 700 Kč).
Ztráta zapůjčeného SI 5 čipu: 700,- Kč. Kategorie P2 neběží s čipem, ale razí do papírového
průkazu na mapě.
Platby:
Vklady za startovné zašlete na účet USK Praha vedený u mBank, č. účtu: 6701002201368476/6210, jako variabilní symbol použijte číslo Vašeho 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:
V altánu v centru závodu, vždy za celý oddíl, od 8:30 do 9:30 hod. Prezentace P2, T3 a T5 do
12:00 hod, bude oddělena od prezentace štafet, poblíž startu.
Start:
Start 00 = 10:00 hod, u závodu štafet hromadný ve vlnách po kategoriích. Hromadný start
úseků, které neodstartují předávkou, bude v 11:40 hod.
Start a Cíl tratí P2, T3 a T5 bude u prezentace těchto kategorií, jinde, než start a předávka
štafetového závodu, ale také v centru.
Kategorie P2 má volný start od 10:30 do 12:30 hod, pro kategorie T3 a T5 bude vydána
startovní listina, start však bude na krabičku a v ojedinělých případech bude tedy možné
startovat i jindy než dle startovky.
Vzdálenosti:
centrum - prezentace
centrum - parkoviště
centrum - start

0m
cca 1500 m
0m

centrum - cíl

0m

Systém ražení:
Kategorie P2 klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na mapě. Všechny ostatní
kategorie elektronický razicí systém SPORTIdent. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte
v přihlášce.
Mapa:
Klobouk 2015, stav jaro 2015, 1:10000, E=5m, A4, zpracovaná podle ISOM, autor Petr Uher
Laserový tisk, vodovzdorně upravena pouze pro kategorie štafet
Předchozí mapa (http://csos.tmapserver.cz/data/jpg/0025a.jpg)
Terén:
Mírně svažitý terén, členěný 2 údolími, na okrajích prudké svahy. Hustá síť komunikací.
V centrální části dobře průběžný nebo s normálním podrostem, v okrajových partiích podrost
bujný. Obuv není omezena, některé komunikace mají asfaltový povrch.
Parkování:
Bude upřesněno v pokynech, ale bude vzdáleno v podstatě stejně jako MHD, cca 1,2 -1,5 km,
bude omezené, v tuto chvíli jednáme o pronájmu pozemku. Takže hlavně pražští osadníci naplánujte kola a MHD.
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.
Zhruba ve 13:30 hod se bude se konat vyhlášení všech štafetových kategorií – v přeborových
bude vyhlášení přeborníků obou oblastí a vyhlášení celkových výsledků (tzn. pouze vítězné
týmy oblastí + první tři týmy v celkovém pořadí). Ve veřejných štafetových kategoriích budou
vyhlášeny první tři týmy, které splní požadavky na složení týmů. V kategorii HD10L budou
pozvány na vyhlášení všechny zúčastněné děti k přebrání sladké odměny. Účastníci
náborového závodu (kategorie P2) obdrží účastnický diplom a sladkou odměnu hned v cíli.
V kategorii T3 a T5 vyhlásíme vítěze. Všichni vyhlášení obdrží diplom a medaili, případně
drobné ceny.
Dětský koutek:
Po dobu závodu bude otevřen na shromaždišti dětský koutek.
Občerstvení:
Pro všechny po doběhnutí na shromaždišti.
Informace:

Web závodu: http://www.uskob.cz/poradani/pps15
Kontakt:
Jarmila Němečková, tel. 737 489 706
email: nemeckova(zavináč)email.cz

Funkcionáři:
Ředitel:
Stavba tratí:
Hlavní rozhodčí:

Jarmila Němečková R3
Jarmila Němečková R3, Jan Němeček R3
Petr Uher R3

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích pokynů k soutěžím
PSOS v roce 2015.
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí PSOS: 26.2.2015

Petr Uher
hlavní rozhodčí

Jarmila Němečková
ředitelka závodu

