2. Žaket pražský pohár žactva
Rozpis
23. května 2018

Datum:

Středa, 23. května 2018

Pořadatel:

Sportovní klub Praga, z. s

Pořádající orgán:

Pražský krajský svaz ČSOS

Další informace:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závod bude pořádán během světového dne orientačního běhu.

Místo:
Souřadnice:

50.0274600 N, 14.5347767 E

Shromaždiště:

Za ZŠ K Milíčovu (vchod ze západu). Shromaždiště bude venkovní,
v případě deště budou na shromaždišti stany pro úkryt věcí. Na
shromaždišti nebude možnost zakoupení občerstvení. Budou
k dispozici tři mobilní toalety.

Doprava:

Parkování v přilehlých ulicích je velice omezené, doporučujeme
proto použít městskou hromadnou dopravu. Ze zastávky autobusů
Horčičkova jděte přímo na jih ulicí Hlavatého. Ani od stanice metra
Háje, to není daleko.

Start:

Intervalový
Čas:

00=16:00 do 18:00

Startovní
časy:

Budou přiděleny na startu. Mezi závodníky soutěžních kategorií, ze
stejné kategorie je nutný rozestup 2 minuty (tento čas se pak
zdvojnásobuje, jedná-li se o závodníky ze stejného oddílu).

Cíl:

Uzavírka v 19:00 (odbitím sedmé už vaše kontroly v lese nemusí
být). Každý závodník, i takový, který závod nedokončil je povinen si
vyčíst čip, případně odevzdat průkazku. V cíli bude pití pro
doběhnuvší závodníky.

Typ závodu:

Zkrácená klasika

Mapa:

Milíčovský les 1:10 000

Terén:

Smíšený příměstský les se středně hustou sítí komunikací; plochý a
detailově chudší.

Kategorie:

Prezentace:

Soutěžní

DH10, DH12, DH14

Nesoutěžní

HDR, DH10L, T3, T5, Elite (bez cest)

Amatérské

P10, P12, P14, PD (příchozí do uvedeného věku / dospělí)
15:30 – 17:30

Přihlášky:

Výhradně přes systém ORIS
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4685. To je možné i pro
neregistrované závodníky. Ve výjimečných situacích emailem na
adresu prihlaskyppz@gmail.com.
Termín:

Do neděle, 20. května 2018 23:59; nebo v omezeném počtu na
místě za zvýšené startovné

Startovné:
(v závorce
platba
na místě)

30 Kč (60Kč)
70 Kč (100Kč)
zdarma

Způsob platby

Vklad zaplaťte na účet 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.

HDR, DH10L, DH10, DH12, DH14
T3, T5, elite
P10, P12, P14, PD

Způsob ražení:

Sportident; HDR a příchozí kategorie kleštěmi do průkazky

Půjčení čipů:

Čipy je možné si půjčit na prezentaci. Abychom mohli půjčit čip i
neregistrovaným závodníkům, musí složit zálohu 800 Kč, která jim
bude po závodě pochopitelně vrácena.

Popisy kontrol:

Budou k vyzvednutí v centru závodu

Výsledky:

Průběžné výsledky budou v centru závodu. Celkové výsledky pak
v ORISU https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4685.

Časový limit

90 minut pro všechny kategorie; v 19:00 se uzavírá cíl a začíná sběr
kontrol.

Protesty:

U hlavního rozhodčího, vklad 200 Kč

Kontakt:

antonin.98@seznam.cz (ředitel závodu)

Funkcionáři:
Ředitel:

Antonín Forst

Stavitel tratí:

Matyáš Siegl

Hlavní
rozhodčí:

Tomáš Janovský ml.

