ROZPIS
2. závodu Žaket pražského poháru žactva
Dny s mapou v pražských lesoparcích

Pořádající
subjekt:

Sportovní klub Praga, z. s.

Datum:

Středa 18.5.2016

Místo konání:

ZŠ K Milíčovu (adresa K Milíčovu 674/2, Praha 11, GPS: 50.0282, 14.5365)

Doprava:

Metro C: Háje – bude značeno

Terén:

Městský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací. Na okraji mapy v blízkosti centra
závodu jsou menší kopečky – haldy s prudšími svahy a pestrými porosty, v rovinatějších pasážích
místy náletový podrost, průchodné hustníky a velké množství ostružin – doporučujeme prorážečky.

Pravidla:

Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu.

Vypsané
kategorie:

Soutěžní kategorie D/H -10, -12, -14
Těžší tréninkové tratě pro veřejnost T3-krátká (3km), T5-delší (5km – vzhledem k oblíbenosti této
kategorie je na trati zařazen motýlek – bude upřesněno v pokynech)
Pro zkušené T5-Ultimate (5km na mapě bez cest –porosty jsou mírně rozrostlé a cesty jsou hlavními
orientačními body mapy, proto je tato trať určena jen pro zkušené závodníky)
Lehká trať P2 (délka cca 2km) pro příchozí - jednotlivce či skupinky
Fáborkové tratě D/H 10L (děti do 10 let bez doprovodu rodičů), HDR (děti s rodiči bez fáborků)

Mapa:

Milíčák, 1:7 500, ekvidistance: 2m, stav: 2016

Prezentace:

V centru od 15:30 do 17:30.
Závodníci jsou povinni uvést číslo čipu do přihlášky nebo uvést při přihlášení, že chtějí SI čip
zapůjčit.

Start:

16:00 – 18:00 h, start intervalový

Cíl:

Cíl v blízkosti centra závodu.
Uzávěrka cíle v 19:00 hodin (v 19:05 začneme stahovat kontroly z lesa, proto svůj příchod na závod
uzpůsobte času, který se chystáte v lese strávit)

Systém ražení:

Elektronický systém ražení Sportident (SI).
Každý závodník je povinen si svůj SI čip ve startovním koridoru vynulovat (clear) a zkontrolovat
(check). Ražení na všech kontrolách je prostřednictvím SI čipů. Po oražení cílové kontroly si pak
nechat čip vyčíst u pořadatele případně ihned odevzdat půjčený čip.
SI čip je možno zapůjčit při prezentaci za poplatek 20 Kč, od neregistrovaných bude vybírána vratná
záloha 500 Kč.

Přihlášky:

Za základní startovné do pondělí 16.5.2016 23:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS,
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3611.
Za zvýšené startovné do úterý 17.5.2016 23:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS nebo
v omezeném množství na místě u prezentace.
Ve výjimečných případech se lze v uvedených termínech přihlásit i e-mailem na adresu:
prihlaskyppz@gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Do e-mailu
uveďte kategorii, jméno, příjmení, ročník narození, číslo SI nebo uveďte, že SI chcete půjčit.
Přihlášky na místě pouze do počtu připravených map a volných SI čipů. Budeme se snažit mít určitou
rezervu, ale chcete-li mít jistotu, že dostanete na startu mapu a na prezentaci čip, přihlaste se předem.
Do 16.5.2016

Vklad:

později

D/H -10,-10L,-12,-14, HDR

40 Kč

60 Kč

P2, T3, T5, T5 U

50 Kč

80 Kč

Vklady je možné uhradit za celý oddíl najednou na účet SK Praga u Fio Banka a.s., číslo účtu
2500695784/2010. Variabilní symbol uveďte ve tvaru: 72XXXX, kde XXXX je číslo klubu v adresáři
ČSOS.
Výsledky:

Konečné výsledky budou publikovány na stránce závodu a v systému ORIS.

Informace:

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3611
Dotazy emailem na: prihlaskyppz@gmail.com

Funkcionáři
závodu:

ředitel závodu

Dominika Ježková

stavitel tratí

Michal Werner

6.5.2016
Dominika Ježková
ředitelka závodu

