Rozpis
2. závod Žaket pražský pohár žactva
Datum: 24.5.2017
Pořadatel: Sportovní klub Praga, z.s.
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS.
Místo konání: Krčský( kunratický) les, srub Gizela- 50.0298058N, 14.4789497E.
WOD: Závod je pořádán v rámci Světového dne orientačního běhu(WOD)- info
naleznete na webu: http://worldorienteeringday.com. Náš závod je jeden z 1600
závodů konající se ve Světovém dni orientačního běhu po celém světě.
Shromaždiště: U srubu Gizela a na jejím fotbalovém ,,plácku‘‘. Není zde možnost
stavění oddílových stanů. Ve srubu je možno si koupit malé občerstvení. Na
shromaždišti budou dostupné 2 mobilní toalety ToiToi.
Doprava: Poblíž shromaždiště nebude zřízeno oficiální parkoviště pro závodníky,
proto je nutno buď si vyhledat individuální parkovací místo a nebo využít MHDnejbližší zastávky metra C: Chodov, Roztyly(vyznačeno v mapce).
Start: Intervalový; 00=16:00; uzavírá se 18:00; startovní časy přiděleny na startu,
nutný rozdíl mezi startovními časy závodníků stejné kategorie 2 min, kromě kategorií
T- po jedné minutě.

Cíl: V cíli nutno vyčíst SI čip, popřípadě odevzdat závodní průkazku. Bude zde
možnost občerstvení(voda, šťáva). Cíl se bude uzavírat 19:00.
Typ závodu: Zkrácená klasika.
Mapa: ,,Údolí Kunratického potoka ‘‘- měřítko 1:10000, ekvidistance 5m.
Terén: Městský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací, dobře
běhatelný, viditelný na daleké vzdálenosti. Terén lehce zvlněný- střídání prudkých
kopců a údolí s rovinatým, pestře podrostlými a částečně hustníkovými terény–
doporučujeme prorážečky. Ve vybraných částech lesa bývají i menší skalky. Jelikož
je les obklopený městem, pohybují se v něm obyčejní civilisté např. na procházce se
psem nebo si šli jen tak zaběhat, tak se chovejte jako by les byl stejně váš jako
jejich;).
Kategorie:




Soutěžní- HD10, HD12, HD14
Mimo soutěž- HDR(bez fáborků), HD10L, T3, T5, Elite(bez cest)
Amatérské- P10(příchozí do 10ti let), P12(příchozí do 12ti let), P14(příchozí do
14ti let), PD(příchozí dospělí)

Prezentace: Na shromaždišti, 15:30-17:30.
Přihlášky: Výhradně přes systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/, uzávěrka:
21.5. do 23:59, druhý termín 22.5. do 23:59 a nebo na shromaždišti(zvýšené
startovné).
Startovné:
 HDR, HD10L, HD10, HD12, HD14 předem-40Kč, na místě-60Kč
 T3, T5 předem-70Kč, na místě-100Kč
 P10, P12, P14, PD- zdarma
Způsob platby: Vklad zaplaťte na účet č. 2500695784/2010 u Fio banky, a.s.,
název účtu "SK Praga" (uveďte var. symbol „73XXXX“ kde XXXX je číslo
oddílu v adresáři ČSOS). Upřednostňujeme platbu za celé oddíly.
Popisy kontrol: Dostupné k vyzvednutí na shromaždišti.
Výsledky: Průběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na shromaždišti,
dále pak na webu závodu(cca 2 dny po závodě).
Vyhlášení výsledků: Na našem závodě neproběhne, ovšem v rámci závodu Klacky
open proběhne vyhlášení celkových výsledků Žaket pražský pohár žactva.
Způsob ražení: SportIdent; pro HDR, P10, P12, P14 a PD průkazka.
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie.
Protesty: U hlavního rozhodšího, vklad=200kč.
Bližší info: email: matyas.siegl@sieglovi.cz; http://sk-praga.cz.

Funkcionáři: Matyáš Siegl (ředitel závodu), Tomáš Janovský Jr. (stavitel tratí),
Šimon Navrátil(hlavní rozhodší).

Sponzoři:

