POKYNY
k
závodu firemních štafet Klacky[6]open
závodu žákovských štafet
veřejnému závodu jednotlivců

POŘADATEL: SK Los Mělník
DATUM: středa 24. 6. 2015
Centrum: Praha 9 - Újezd nad Lesy, tréninkové fotbalové hřiště v Pilovské ulici, 50°4'59.681"N
14°38'54.266"E
PREZENTACE: štafety 15:30 – 16:30 hod., jednotlivci mohou až do 18 hod.
MAPA: Divoký západ 1 : 10 000, E 2,5 m, stav únor 2011, autor Milan Borovička, klíč ISOM
2000.Částečná revize mapy březen 2013. Další revize červen 2015. Rozměr A5, laserový tisk na
Pretex 150 g (štafety). Pro závod jednotlivců tisk na papír (v případě deště doporučujeme pro závod
jednotlivců vlastní mapník)
POPISY: pro všechny na mapě
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. SIAC čipy pro kategorii HDF budou půjčovány bez gumiček a
od neregistrovaných za ně bude vybírána vratná záloha 1000 Kč.
• Jednotlivci – mechanické, kleštičkami do průkazky. Kontroly se razí v pořadí od jedničky
až do cíle podle toho, jak jsou zakresleny v mapě. Nikoli na přeskáčku, jak na ně kdo narazí
v lese. Cíl se nerazí.
Pozor! Tratě MIX14, HDF a T mají tzv. uzlovou kontrolu. To je kontrola, kterou se probíhá
dvakrát. V mapě je označena dvěma čísly s lomítkem. Například 2/8 znamená, že kontrola se razí
jako druhá v pořadí a poté jako osmá v pořadí. Pokaždé je potřeba ji orazit. Uzlová kontrola je
umístěna v blízkosti železniční tratě. Železniční trať je zakázaným prostorem a je dovoleno ji
překonávat pouze podchodem v blízkosti této kontroly.
Na trati se bude pohybovat rozhodčí a kontrolovat ražení do průkazek u kategorie jednotlivců.
START:
• štafety - start prvních úseků ve vlnách dle kategorií
17:00 start prvních úseků kategorie HDF
17:05 start prvních úseků kategorie MIX14
17:10 start prvních úseků MIX11
17:15 start prvních úseků MIXlinie
•

jednotlivci - po odstartování prvních úseků štafet, od 17:16 hod. Jednotlivci, kteří se chtějí
jen proběhnout a nejde jim o změření času, mohou po dohodě se startérem vystartovat
kdykoli počínaje 17:16 hod., ostatní v intervalech půl minuty podle toho, jak dorazí na start
a bude volno.

Hromadný start neodstartovaných třetích, případně druhých úseků bude v cca 18:15 hod., bude

upřesněno dle průběhu závodu.
Ukázka předávky mezi jednotlivými úseky štafety a doběhu do cíle proběhne v 16:45 hod.
CÍL:
• štafety - závodníci prvních a druhých úseků předají štafetu (dotykem) následujícímu úseku
a teprve poté orazí cíl a dojdou si vyčíst čip k počítači v centru. Závodník třetího úseku ukončí
závod naražením cílové jednotky v cíli a vyčtením svého čipu u počítače v centru. Při
současném doběhu více třetích úseků štafet jedné kategorie určuje pořadí na cílové čáře hlavní
rozhodčí.
• jednotlivci - cíl nerazí, pouze odevzdají průkazku a bude jim zaznamenán čas doběhu,
pokud o něj budou stát
PROTESTY: s vkladem 200 Kč hlavní rozhodčí
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ:
• Štafety - vyhlášení štafet a poté celkových výsledků Žaket Pražského poháru žactva zhruba
od 19:00. Ceny pro první tři štafety ve všech kategoriích, nejlepší OPEN štafetu a putovní
trofej pro vítěze firemních štafet. Cena také pro nejlepší čistě ženskou štafetu (v soutěži
firemních štafet).
• Jednotlivci - kategorie T se nevyhlašují.
OBČERSTVENÍ:
Na místě není pitná voda. Něco dovezeme pro závodníky, co doběhnou do cíle, ale pro jistotu si
vezměte pití s sebou. Na shromaždišti bude stánek s občerstvením (párky, světlé klobásy, tmavé
klobásy, langoše, pivo, limo).
WC: dvě budky Toi-Toi
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. Neparkujte v blízkosti
fotbalového hřiště.
VZDÁLENOSTI:
parkování – centrum: 500 m
centrum – start: 0 m
centrum – cíl: 0 m
PRAVIDLA: závodí se podle pravidel OB (ČSOS)
UPOZORNĚNÍ: Pod hrozbou diskvalifikace je zakázán vstup na fotbalové hřiště!
FUNCIONÁŘI:
ředitel závodu: Markéta Šimková
hlavní rozhodčí: Markéta Šimková, R3
stavitel tratí: David Komín

DÉLKY TRATÍ:
MIX Linie 2,7 km, 5 kontrol
MIX 11
1,9 km, 7 kontrol
MIX 14
3,1 km, 12 kontrol
HDF
4,1 km, 16 kontrol
T4
4,2 km, 16 kontrol

PLÁNEK SHROMAŽDIŠTĚ

