Pokyny pro závodníky
oblastního mistrovství Pražské a Středočeské oblasti v orientačním běhu na klasické trati
6. závod Manufaktura Pražského žebříčku a Středočeského žebříčku (jaro)
a veřejného závodu pro příchozí

Pořádající orgán:

Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

USK Praha, oddíl orientačního běhu

Datum:

Neděle 13. května 2018, klasická trať

Zařazení do soutěží:

Oblastní mistrovství Pražské a Středočeské oblasti na klasické trati
Závod Manufaktura pražského žebříčku a středočeského žebříčku v kat. DH -12 až DH -18
Závod veteránského žebříčku v kat. DH 35, 45, 55, 65, 75
Závod celostátního Rankingu, koeficient 1,02
Veřejný závod pro příchozí

Centrum:

Louka SZ od obce Kytín, viz plánek příjezdu.
V případě nepříznivého počasí doporučujeme oddílové stany.

Parkování:

Na louce na soukromém pozemku, v místě centra závodu, viz plánek příjezdu, dodržujte
pravidla silničního provozu, dbejte pokynů pořadatelů. Parkovné 40 Kč.
Obcí Kytín projíždějte pomalu a opatrně, jezdí tam hodně cyklistů. Rovněž neparkujte v obci.
Příjezd oddílovým autobusem nahlašte dopředu řediteli závodů, autobusy vyloží závodníky
na Kytínské návsi a budou parkovat zdarma u kytínské hájovny.

Prezentace:

Od 9:00 do 10:30 hod v centru závodu.
Upozorňujeme neregistrované závodníky, kteří nebudou mít zaplaceno předem, že se
nenaleznou se ve startovní listině! Viz rozpis a stránka závodu v ORISu (doporučujeme zaslat
do středečního večera kopii platebního příkazu na mail vspprihlasky (zavináč) centrum.cz).

Dohlášky na místě:

Jen omezeně dle možností pořadatele a rozpisu, tzn. jen do kategorií T4, T7, TF, DH10L (do
vyčerpání čipů a připravených map). Pouze do 10:30 hod.
Do 12 hod lze přihlásit na nesoutěžní tratě P1-HDR a P3 bez omezení, oddělená prezentace
od závodních a tréninkových kategorií.

Tratě pro příchozí:

Na našich www stránkách najdete všechny potřebné informace k těmto tratím, které rovněž
dostanete na prezentaci. (Pokyny P1-HDR, P3)

Start:

00: 00 = 11:00 hod, intervalově
• Soutěžní kategorie + DH10L dle startovní listiny.
• Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv
v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů pořadatele.
• Příchozí kategorie mohou startovat kdykoliv bez omezení ze zvláštního startu
(vedle startu soutěžních a tréninkových tratí, bude označen) až do jeho uzavření ve
12:40 hod

Vzdálenosti:

centrum – prezentace:
centrum - parkoviště :
centrum – start:
centrum – cíl:

0m
0m
1800 m (do kopce)
1800 m (z kopce)

Cesta na start bude vyznačena modrobílými fáborky.
Cesta z cíle bude vyznačena červenobílými fáborky.
Start a cíl jsou od sebe vzdáleny cca 700 m, cesta z centra k nim je v délce cca 1500
m společná. Na startu nebude pití, ale bude zde možnost odložit vlastní lahve do
připravených pytlů. U startu není možnost parkování!!!
Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie.
Zkontrolujte si číslo čipu. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve startovním
koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání.
Při poruše elektronického ražení SI označí závodníci průchod kontrolou do mapy kleštičkami
do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí
jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip - i v případě, že závod
nedokončil.
Příchozí kategorie razí jehličkovými kleštičkami do startovního průkazu na mapě. Mapu si
ponechávají, čas si měří pouze samoobslužně a mohou si jej v cíli zaznamenat na mapu +
zaznamenat v cíli na místě k tomu určeném (u ostatních vyvěšených výsledků).

Mapy:

Na Rovinách, 1:15 000 pro kategorie DH16-DH35 L,K, T7, formát A4
Na Rovinách 10, 1:10 000 pro ostatní kategorie, formát A4, pro H14 a H45L formát A3, viz
tabulka s parametry tratí.
Obě mapy E 5m, zpracované podle ISOM2017, mapoval Petr Uher a Radim Ondráček 2016,
laserový tisk.
Na jaře 2018 částečně revidováno (zejména okolí kontrol a prostor dětských tratí). V lese
probíhala nebo probíhá těžba na různých místech a stavební práce na jedné cestě - bohužel
ani týden před závodem nebylo jasné, zda zpevněná cesta u mapového startu bude zakázaná
nebo dokončená a povolená, sledujte prosím informace na startu, tratě jsme se snažili
tomuto faktu přizpůsobit. V mapě není použita značka vývraty, protože po vichřici na jaře
2016 jich mnoho přibylo a už nebyly revidovány.
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Na startu bude omezený počet mapníků.

Zvláštní mapové
symboly:

Zelené kolečko - význačný strom
Hnědý trojúhelník - plošina
Modrý čtvereček - studna
Černý křížek - jiný objekt

Terén:

Typický brdský. Hustá a střední síť komunikací, plošší náhorní část i prudké svahy, místy
hodně kamenité, spíše dobrá a střední průchodnost porostů, 350 – 575 m n. m.

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr v centru závodů

Tratě:

Předpokládané časy vítězů jsou dle SŘ PKS ČSOS. Délky tratí viz web závodu.

Občerstvení:

Po doběhu v cíli závodu šťáva, voda, na trati pro všechny tratě nad 4 km.
V centru bude k dispozici USK bufet s klasickým sortimentem - kafe, čaj, domácí koláče, pivo,
nealko, klobásy, atd...

Fáborkovaná trať:

Kategorie D10L, H10L a TF bude značena červenobílými plastovými fáborky od startovní až po
cílovou čáru, zkracování mezi kontrolami je povoleno.
Doprovod je na fáborkované trati povolen pouze v kategorii TF (pouze stínování) !!!
Za chybějící kontrolu na fáborkované trati bude závodník penalizován 5 minutami.

Časový limit:

150 min, uzavření cíle v 16:30 hod, stejně tak stahování kontrol.

Výsledky:

Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.
Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce závodu.

Odevzdávání map:

Mapy v cíli se vybírají pouze při poruše SI a ražení kleštičkami do mapy, spoléháme na fairplay.

Vyhlášení vítězů:

Předpokládaný čas vyhlášení vítězů je v 15:30 hod. Týká se prvních tří závodníků v kategorií
DH10L, DH10 a mistrovských kategorií Pražské i Středočeské oblasti DH12-DH21.
První 3 závodníci v kategorii obdrží diplom, medaile a milé ceny od našeho sponzora - sítě
prodejen Manufaktura a dále všichni účastníci fáborkových tratí přítomní na vyhlášení budou
odměněni diplomem.
Všichni účastníci do výšky 120 cm budou odměněni již v cíli drobnou sladkou odměnou.

První pomoc:

V cíli + v centru v dětském koutku.

Šatny:

V oddílových stanech, nebo ve vlastních autech.

Mytí:

Až doma.

WC:

Na shromaždišti: 6x TOI TOI

Dětský koutek:

Po dobu závodu bude otevřen na shromaždišti dětský koutek. Děti mu svěřujte na dobu
nezbytně nutnou a vybavte dítě pitím a svačinou

Protesty:

Protesty s vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu
pořádajícího subjektu USK Praha – orientační běh, Na Folimance 2, 12000 Praha 2

Jury:

Dana Kavková (SCP), Tomáš Janovský (PGP), Pavel Kurfürst (FSP)

Informace:

Web závodu:
Kontakt:

Funkcionáři:

Ředitel:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel:

Upozornění:

Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí.
Připomínáme odstavec 20.9 Pravidel OB o zákazu psů na tratích OB. Zákaz vstupu do
oplocenek, červeně vyšrafovaných oblastí v mapě a mladých nezajištěných kultur!
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze po předchozí domluvě a se
souhlasem ředitele závodu.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu PKS ČSOS a Prováděcích pokynů k
soutěžím PKS ČSOS v roce 2018.

http://www.uskob.cz/poradani/pz18/
Jan Semík, GSM: 604293321
e-mail: jan.semik (zavináč) obloha.cz
e-mail zpracovatele přihlášek: vspprihlasky (zavináč) centrum.cz
Jan Semík
Petr Uher, R3
Jarmila Němečková, R1

Správný směr a rychlé nohy přejí pořadatelé z USK Praha
Petr Uher
hlavní rozhodčí

Jan Semík
ředitel závodu

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
Partnerem Oblastního žebříčku je firma Manufaktura

