
POKYNY 
5. závod Žaket Pražského poháru žactva

Pořadatel: Oddíl OB Kotlářka, z. s. (DKP)
Datum: Středa 14. června 2017
Centrum závodu:areál Gymnázia Arabská, zahrada školy bez přístřešku, https://mapy.cz/s/1Izxx, 50.0995614N, 14.3588419E
Příjezd: MHD ‐ od zastávky metra linky A – Bořislavka pěšky nebo jednu zastávku jakoukoliv tramvají ve směru Divoká 

Šárka na zastávku Sídliště Červený vrch
Parkování: nebude pořadatelem organizováno, v okolí školy jsou parkovací zóny, platí zákaz vjezdu aut do areálu školy.
Prezentace: na shromaždišti 15:30 – 17:30.
Kategorie:
Soutěžní: D10, D12, D14, H10, H12, H14 (jejich výsledky se započítávají do celkového žebříčku ŽPPŽ)
Nesoutěžní: HD10L, HDR, T3, T5, Ultimate (cca 3,5 km) – Kategorii T5 bude vzhledem k očekávanému počtu 

přihlášených rozdělena na 2 – T5A a T5B. Dělení na T5A a T5B bude vyvěšeno na shromaždišti a na startu.
HDR – fáborky značená trať pro nejmenší děti s doprovodem

Přihlášky:          Do neděle 11.6.2017 23:59:59 VÝHRADNĚ přes přihláškový systém ORIS.
                            Neregistrovaní závodníci výjimečně na mail dkp.prihlasky(a)gmail.com . Uveďte jméno, rok narození,
                            kategorii, číslo čipu nebo žádost o zapůjčení (jen soutěžní kategorie). Kdo neobdrží potvrzující mail, není
                            přihlášen.
Vklady: Možnost platby za oddíl předem na číslo účtu   2800595750/2010, VS: xxxx88, kde xxxx je čtyřmístné číslo  

oddílu podle adresáře ČSOS nebo na místě v hotovosti (za celý oddíl).
Přihlášení do 11.6.
- Kategorie D10, D12, D14, H10, H12, H14, HDR a DH10L startovné 30Kč splatné na prezentaci.
- Kategorie T3, T5, Ultimate - dobrovolné startovné - dává se v hotovosti do kasičky přímo na startu.

Veškerý zisk z vkladů v těchto kategoriích poputuje na účet školačce Madlence jako příspěvek na asistenta, 
který jí pomáhá zvládat nástrahy při cestě za vzděláním způsobené těžkou poruchou pohybu a komunikace.

Přihlášení po 11.6. a na místě
- Kategorie D10, D12, D14, H10, H12, H14, HDR a DH10L startovné 50Kč splatné na prezentaci.
- Kategorie T3, T5, Ultimate – startovné 150Kč - platí se v hotovosti do kasičky přímo na startu.

Systém ražení: Bude použit elektronický systém SportIdent . Možnost zapůjčení čipu pouze pro soutěžní kategorie D10, D12, 
D14, H10, H12, H14 na prezentaci – půjčovné 30Kč. Od závodníků neregistrovaných v ČSOS bude vybírána 
vratná záloha 700Kč.
Po doběhu si vyčtěte čip (v místě prezentace), příp. vráťte, pokud jste jej měli zapůjčený od pořadatele.
Závodníci nesoutěžních kategorií, kteří nemají čip, poběží na papírovou průkazku (nepůjčujeme jim čipy). 
Průkazku neprodleně po dokončení závodu odevzdají pořadateli, který jim na průkazku zapíše čas. Kdo 
neodevzdá průkazku, nebude mu změřen čas a nebude uveden ve výsledcích.

Mapa: Skvot sever, měřítko 1:4 000, E: 2,5m, stav: červen/červenec 2016.
Hlavní kartograf: Ondřej Pospíšil
Mapový klíč: ISSOM 2007
Mapa nebude vodovzdorně upravena, mapníky budou k dipozici na staru.
Kategorie Ultimate bude mít upravenou mapu – Část bez cest, část pouze černobílá a část švýcárna.
Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play.

Parametry tratí: Budou zveřejněny samostatně před závodem
Popisy: Samostatný odběr v centru závodu
Terén: Zalesněný svah, sídliště, moderní zástavba, sady, parky. Přibližně 50% závodního prostoru je městská zástavba 

s rychlou běžeckou podložkou, 50% relativně čistý les, parky a sady se znatelným převýšením - doporučujeme 
obuv se špunty nebo hrubším vzorkem a zakryté dolní končetiny.

Start: Intervalový, 16:00 až 18:00, startovní čas obdržíte v místě startu. Každý závodník bude po vynulování a 
kontrole odstartován v příslušný čas na startovací krabičku. 

Časový limit: Uzavření cíle proběhne 45 minut od posledního startujícího závodníka. 
Pořadí kontrol: Závodníci absolvují závod v daném pořadí kontrol, tak jak je uvedeno na mapě. Každý závodník je po 

odstartování povinen doběhnout na mapový start označený lampiónem.
Vzdálenosti: Shromaždiště – start  - 30m (značeno modro-bílé fáborky) 

Cíl – shromaždiště – 0m 
Výsledky: Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány (pouze závodníků běžících na čip), konečné (vč. mezičasů) 

budou zveřejněny na webové stránce závodu.
Vyhlášení vítězů: Proběhne pro všechny kategorie mimo T3, T5 a Ultimate cca v 18:30, vyhlášen bude aktuální stav výsledků 

v 18:15 (chcete‐li být na bedně, přijďte na start včas)
Protesty: Se vkladem 200,‐ Kč u hlavního rozhodčího
WC: Mobilní toalety v centru závodu
Mytí: Doma
Občerstvení: V cíli voda a šťáva, nedaleko několik restaurací a supermarket
Jury:  Bude zveřejněna na shromždišti.

https://mapy.cz/s/1AMPY
http://www.dpp.cz/
https://mapy.cz/s/1IzAn
https://mapy.cz/s/1Izxx


UPOZORNĚNÍ: V areálu školy je zakázáno vstupovat na tartanový ovál a na hřiště s umělou travou, dále je zakázáno vstupovat
do školní budovy.
Závod proběhne za běžného silničního provozu. Provoz v dotčených ulicích sice není velký, přesto dbejte 
zvýšené opatrnosti. Během závodu platí přísný zákaz vstupu nebo překonávání ulice Evropská.

Funkcionáři: ředitel závodu – Jirka Ramba
hlavní rozhodčí – Martin Nývlt
stavitelé tratí – Antonín Švarc, Milan Malačka


