
KLACKY [7] OPEN  

 7. ročník závodu firemních štafet, 

žákovských štafet 

a 

veřejný závod jednotlivců 

 

22. 6. 2016 

 

 

Pořadatel: KOB Tretra Praha 

ORIS: závod štafet, závod jednotlivců 

Centrum: Ďáblický háj, altán a dětské hřiště u rybníčku, souřadnice 50.1384,14.471 

Vypsané kategorie štafet: 

HDF 
Firemní týmy 

Tým bez ženy v týmu dostává automaticky penalizaci 10 minut 

Druhý úsek je kratší 

300,- 

MIX Linie 
Linie vyznačena fáborky, pro ideální postup většinou možné zkrácení 

Ročníky narození 2006 a mladší 

Nutnost startu alespoň jedné dívky ve štafetě 

150,- 

MIX11 
Trať jednoduché obtížnosti, farstováno 

Ročníky narození 2005 a mladší 

Nutnost startu alespoň jedné dívky ve štafetě 

150,- 

MIX14 
Trať střední obtížnosti, farstováno 

Ročníky narození 2002 a mladší 

Nutnost startu alespoň jedné dívky ve štafetě 

150,- 

 

Přihlášky štafet přes ORIS, výjimečně na email vita@tretra.org (přihláška je platná až po odpovědi) do 

15. 6. 2016. Přihlášky v druhém termínu do 18. 6. za zvýšené startovné. Po tomto termínu budeme 

přihlášky přijímat jen na místě a dle možností pořadatele. Název firemní štafety uvádějte do kolonky 

„Poznámka pro pořadatele“. Pokud chcete mít logo své firmy na startovním čísle, zašlete jej prosím 

do uzávěrky přihlášek na výše uvedený email ve vektorovém formátu (eps, ai, cdr) nebo kvalitní jpg s 

rozlišením 300 dpi pro velikost cca 4x4 cm. V případě zaslání loga po 15. 6. nebude na čísle umístěno. 

Pro vystavení faktury prosím o zaslání fakturačních údajů (IČ, DIČ, název a adresa firmy) do 18. 6. 

 

Vypsané kategorie jednotlivců: 

T3 
Tréninková trať, střední obtížnost 

Délka kolem 3 kilometrů 

Do 15.6. 

50,- 

Do 18.6. nebo 

na místě 

80,- 

T5 
Tréninková trať, nejvyšší možná obtížnost 

Délka kolem 5 kilometrů 

Do 15.6. 

50,- 

Do 18.6. nebo 

na místě 

80,- 

 

Přihlášky jednotlivců přes ORIS, výjimečně na vita@tretra.org (přihláška je platná až po odpovědi) do 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3628
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3629
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3628
mailto:vita@tretra.org
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3629
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15. 6. 2016. Přihlášení v druhém termínu do 18. 6. a na místě za zvýšené startovné. 

 

Platba startovného: Na účet 4002236031/0100 do 18. 6. 2016 (do poznámky napište název firmy 

nebo oddílu), později v hotovosti na prezentaci 

Prezentace: 15:30-16:30 (jednotlivci do 18:30) 

Start: Start všech 1. úseků štafet kolem 17:00, jednotlivci mohou startovat od 17:15 do 18:45 

Mapa: Ládví 1:7500, ekvidistance 5 metrů, revize jaro 2016, autor Michal Hodek 

Terén: Pražský lesopark, snadno průběžný, ve středu mapy s velkým množstvím terénních detailů 

Systém ražení: Elektronický, SportIdent – možnost zapůjčení SI-čipu za 40 Kč, při ztrátě zapůjčeného 

čipu bude účtována cena 800 Kč. Požadavky na zapůjčení čipu uvádějte v přihláškách.  

Protesty: S vkladem 200 Kč na místě s požadavkem na hlavního rozhodčího závodu. 

Doprava: Jediný možný příchod na shromaždiště je cesta značená žlutými fáborky od zastávky 

Ďáblický hřbitov (bus 103) – vzdálenost 850 m. Parkování pořadatel nezajišťuje. Celý lesopark kromě 

značené cesty od zastávky ke shromaždišti je zakázaným prostorem. Průchod zakázaným prostorem 

před závodem je důvodem k diskvalifikaci bez nároku na vrácení startovného.  

Start i cíl budou na shromaždišti. 

 

Kontakt: vita@tretra.org 

 

Funkcionáři závodu: 

Ředitel závodu: Vítězslav Zajíc – R3 

Hlavní rozhodčí: Jakub Makovský – R3 

Stavitel tratí: Jakub Vlášek 

 

 

Na závodníky se těší organizátoři z KOB Tretra Praha 

mailto:vita@tretra.org

