
 
 

 
Rozpis  

Klacky [9] open  
Žaket pražský pohár žactva 

 
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt: VŠTJ Ekonom Praha (EKP), Kotlářka Praha (DKP) 

Datum:   20. 6. 2018 

Shromaždiště: Praha 3 – Žižkov; Pražačka (zezadu škol), Sportovní areál Pražačka, vstup 
z ulice Nad Ohradou, vstupem do Sportovního a rekreačního areálu Pražačka 
(GPS 50.0931N,14.4762E). 

Místo konání: V areálu udržujte pořádek! K dispozici budou WC, občerstvení. 
V případě nepříznivého počasí bude k dispozici místo na úschovu věcí. 

Doprava:  Nebude zřízeno parkoviště pro závodníky. Pro dopravu na závod využijte MHD.  

Nejbližší zastávka MHD: Vozovna Žižkov, tramvaj 1, 9, 11 (vzdálenost od shromaždiště cca 
300 metrů). Cesta na shromaždiště nebude vyznačena fáborky. 

Typ závodu: Štafety, 4-členné štafety, v každé štafetě startují alespoň dvě dívky, nebo ženy. 
Štafety bez dívek běží mimo soutěž. Složení úseků štafet: DHHD 

Kategorie: 

žákovské štafety: DH10, DH12, DH14 

fáborkové štafety: DH10L 

ostatní štafety: DHF (firemní štafety), DH21, OPEN MIX (trať na úrovni DH14, bez omezení 
složení štafety) 

jednotlivci: P (příchozí, jednoduchá trať pro začátečníky), T3, T4 (tréninkové kategorie). 

 

Přihlášky: do neděle 17. 6. 2018 do 23:59:59; pro registrované přes přihláškový systém ORIS 
(oris.orientacnisporty.cz); po termínu a pro neregistrované e-mailem na 
ekonompraha.ob@gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď 
(reply). Přihláška e-mailem musí být v následujícím formátu - prosíme, dodržujte i pořadí údajů: 



reg. číslo závodníka (pokud má, jinak uvést neregistrovaný), kategorie, číslo SI čipu (nebo 
požadavek na zapůjčení SI čipu), příjmení a jméno. 

Dohlášky po prvním termínu a na místě jsou možné jen dle technických možností pořadatele za 
zvýšené startovné. 

Závod pro štafety a jednotlivce je v ORISu oddělen!!! 
 

Startovné:     do 17. 6. 2018  od 18. 6. 2018 

DH10L, DH10, DH12, DH14  200,- Kč  300,- Kč 

DHF, DH21, OPEN MIX   400,- Kč  600,- Kč 

P      40,- Kč  40,- Kč 

T3, T4      70,- Kč  100,- Kč 

Půjčovné SI čipu: 40,- Kč/den (za ztrátu SI účtujeme 500,- Kč), požadavek na zapůjčení čipu 
uveďte v přihlášce. Od závodníků bez registrace v ČSOS bude vybírána záloha 
500 Kč. Čip smí být použitý při závodě pouze jednou! 

Veškeré platby zasílejte na účet EKP 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní symbol uveďte 
18XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Upřednostňujeme platbu za celé oddíly. 

Prezentace: Na shromaždišti, 15:30 - 16:30 pro štafety, 15:30 – 17:30 pro jednotlivce. 

Soupisky: Soupisky je třeba zadat do systému ORIS do úterý 19. 6. 2018 do 20:00!!! 

Start: Hromadný start prvních úseků štafet, po vlnách od 17:00. 

Jednotlivci: 16:30 až 18:00; startovní časy budou přiděleny na startu. 

Cíl: Co nejdříve po doběhu je každý závodník povinný vyčíst svůj čip. V případě půjčení 
čipu ho ihned po vyčtení vrátí pořadateli. V cíli pití (voda, šťáva). Vyčítání SI čipů bude na 
shromaždišti. 

Mapa: Měřítko a ekvidistance bude upřesněno v pokynech, stav a aktualizace: červen 2018, formát 
A4, mapový klíč ISSOM2007. Mapa nebude vodovzdorně upravena.  

Terén: Park, městský les, travnaté plochy, cesty, svažitý. Jelikož se jedná o městský les, mohou se 
zde pohybovat i obyčejní civilisté např. na procházce se psem, cyklisté. Chovejte se proto 
ohleduplně. 

Přísný zákaz používání bot s hřeby! Na startu bude kontrolováno! 

Vzdálenosti: shromaždiště – start  0 m 

  shromaždiště – cíl  0 m  

Popisy kontrol: Pro štafety pouze na mapě, pro jednotlivce k vyzvednutí na shromaždišti.  

Výsledky: Předběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na shromaždišti, konečné včetně 
mezičasů v systému ORIS a na webu závodu. 

Vyhlášení výsledků: Pouze v kategorii štafet (OPEN MIX vyhlašovány nebudou), cca v 18,30. 

Způsob ražení: SportIdent, možnost zapůjčení čipu u pořadatele. 

Časový limit: štafety: 45 minut od startu posledního závodníka, jednotlivci: 60 minut. 

Protesty: Se vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům 
lze zaslat po ukončení závodu na adresu:  Suchdolské náměstí 445/7, Praha 6 - Suchdol 165 00.  

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k 
soutěžím sekce OB v roce 2018. 

Upozornění: Účastníci se  akce  účastní  na  vlastní  nebezpečí. Stálá lékařská služba není 



zajištěna. Účastníci akcí mohou být fotografováni pro reportážní účely. Za odložené  

věci pořadatel neručí. Pořadatel  bude  zpracovávat  osobní  informace  účastníků  za  účelem  
zpracování  a vyhodnocení výsledků akce. 

 

Funkcionáři: 

Ředitel závodu  Nikolas Domín, R3 

Hlavní rozhodčí  Vladislav Kalous, R3  

Stavitel tratí   Milan Pidrman, R3 

Bližší info: dominnikolas@seznam.cz | +420 724 973 256 
 

 

 
Rozvoj mládežnického sportu v našem oddílu podporuje grantem Hlavní město Praha. 


