ROZPIS 2. závodu Žaket Pražského poháru žactva
2. závodu seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích
Pořádající orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Universitní sportovní klub Praha

Datum:

středa 20. května 2015

Centrum závodu:

Louka u zastávky autobusu Hasova

Doprava a parkování:

bus 139, 150, 157 , auta parkovat na dle mapy zde

Terén:

Městský lesopark s bohatým, většinou neostnatým, podrostem a
hustou sítí cest a pěšin. Překonává se jedna komunikace pro auta
- pozor! Týká se pouze kategorií D 14, H14, T3, T5 !

Pravidla:

Závody probíhají podle platných Pravidel OB a soutěžního řádu.

Vypsané kategorie:

Klasifikační: D10, H10, D12, H12, D14, H14
Veřejné: HDR – děti s rodiči, H10L, D10L tratě po fáborcích
T3 lehčí trať pro příchozí do 3 km
T5 těžší trať pro příchozí do 5 km
P2 velmi snadná trať pro příchozí a začátečníky do 2 km

Mapa:

Zátiší – Tempo, stav 2014, 1:7500, e = 5 m

Prezentace:

V centru závodů od 15:45 do 18:00

Start:

00 = 16:00, vzdálenost do 300 metrů, konec startů v 18:10

Cíl:

v centru závodu, uzávěra cíle a stahování kontrol v 19:20

Systém ražení:

Mechanické ražení - průchod kontrolami si závodník razí do
příslušného políčka v závodním průkazu.

Přihlášky:

Do pondělí 18. května 23:59:00 přes ORIS
nebo pro neregistrované email jitka_gr@centrum.cz

Vklady:

děti do 14 let (HDR, DH10L, DH12, DH14, P2) do 18. května 30 Kč;
dohlášky od 19. 5. 60,kategorie příchozích T3, T5 do 18.5. 50,-; od 19. 5. 80 Kč
Startovné vybíráme hotově na prezentaci, preferujeme platbu za
celý oddíl.

Výsledky:

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru závodu, celkové
výsledky se objeví na webu závodu do 3 dnů po závodě. Všichni
startující na fáborkových tratích obdrží za cílem diplom a bonbón.

Občerstvení:

Vedle louky je prodejna LIDL, přes frekventovanou
silnici, po přechodu) je fast food McDonald.

Informace:

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3152

Funkcionáři závodu:

ředitel závodu: evaleva R3
Tajemník závodu: Jitka Štraitová
Hlavní rozhodčí: Jan Gajda R3
Stavitel tratí: Jarmila Němečková

Dne 27. 4. 2015

Jarmila Němečková

