
 
 

ROZPIS 

 

6. závodu Žaket Pražského poháru žactva 

 

6. závodu seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích 

 

Pořádající orgán:  Pražský krajský svaz ČSOS 

 

Pořádající subjekt:  Universitní sportovní klub Praha 

 

Datum:   středa 15. června 2016 

 

Centrum závodu:  Hřiště u srubu Gizela v Krčském lese 

 

Doprava a parkování:  Metro C Roztyly, nebo bus 177 do stanice Peterkova, od obou    

stanic příchod po modré turistické značce, auta parkovat podle 

předpisů – v místě to bývá dost problematické! 

 

Terén:    Městský lesopark s bohatým, většinou neostnatým podrostem a 

hustou sítí cest a pěšin. Pozor na hlavních cestách na cyklisty! 

 

Pravidla:    Závody probíhají podle platných Pravidel OB a soutěžního řádu. 

 

Vypsané kategorie: Klasifikační: D10, H10, D12, H12, D14, H14 

                                           Veřejné: H10L, D10L, HDR (malé děti s rodiči) tratě po fáborcích,  

    T3 (nenáročná trať pro příchozí do 3 km),  

    T5 (těžší trať pro příchozí cca 5 km),  

    T5U (podobně náročná trať ztížená ještě vynecháním  

  většiny informací z mapy) 

P2 (velmi snadná nesoutěžní trať pro začátečníky 2 km),                                  

na této trati nepotřebujete čip, razí se do průkazu na 

mapě, je nesoutěžní a neměří se čas!! 

 

Mapa:     Hrádek, 1:10 000, E=5m, stav po koridorové revizi 2016 

 

Popisy:   Popisy budou na mapě (piktogramy), dále budou k odběru 

    popisy na shromaždišti.    

https://mapy.cz/s/JHLP


Prezentace:                        V centru závodů od 15:45 do 18:10 

 

Start:                             00 = 16:00, vzdálenost do 200 metrů, končíme v 18:20 

    Startovní časy budou závodníkům přiděleny na startu. 

 

Cíl:                                    Vzdálenost do 200 metrů, uzávěra cíle a stahování kontrol 19:00,        

přizpůsobte tomu svůj start a výběr kategorie!  

 

Systém ražení:                   Sportident. Kdo nemá čip, uvede to v přihlášce a bude mu za 

poplatek 40 Kč zapůjčen.  V případě ztráty čipu bude vymáhána 

náhrada 1000 Kč.  Bez čipu lze startovat v kategorii P2, kde se 

bude razit do mapy jehličkovými kleštěmi a nebude se měřit čas.  

 

Přihlášky:                        1. termín - do 13.6.2016 19:59:59 hod 

2. termín - do 14.6.2016 23:59:59 hod 

    přes přihláškový systém ORIS      

                                 http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3584 

nebo výjimečně pro neregistrované na email jitka_gr@centrum.cz 

 

Vklady:                       Děti na fáborkových tratích 30 Kč,  

 Děti do 14 let (DH10-DH14) a P2 40 Kč, 

                                        Po termínu a na místě 60 Kč 

Kategorie příchozích T3, T5, T5U 50 Kč 

Po termínu a na místě 80 Kč 

Zapůjčení čipu 40 Kč 

Startovné vybíráme hotově na prezentaci, převodem za celý oddíl 

můžete platit do středečního dopoledne - přineste si na 

prezentaci potvrzení o platbě. 

 

Výsledky:                          Výsledky budou po závodě vyvěšeny na internetu.  

                                           Všichni startující na fáborkových tratích obdrží za cílem 

diplom a bonbón.  

 

Občerstvení:                       Srub Gizela 

 

Informace:                          http://www.uskob.cz/4poradame.php 

 

 

 

Funkcionáři závodu:          

ředitel závodu:   Jarmila Němečková R2 

tajemník závodu:   Jitka Štraitová 

hlavní rozhodčí:                Petr Uher R3 

stavitel tratí:                     Jan Gajda R3 

 

Dne 31. 5. 2016                                                                                   Jarmila Němečková 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3584
http://www.uskob.cz/4poradame.php

