ROZPIS
6. závod jarního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS
6. závod jarního Manufaktura Pražského žebříčku
6. závod veteránského žebříčku Středočeské a Pražské oblasti ČSOS
Závod celostátního rankingu 2019 (koeficient 1.00)
Závod celostátního veteránského rankingu 2019
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu
POŘADATEL
Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů
TECHNICKÉ PROVEDENÍ
SPORTICUS orienteering, z.s. (SPC)
FUNKCIONÁŘI ZÁVODU
Ředitelka závodu – Radka Ouhrabková
Hlavní rozhodčí – Miroslav Kalina
Stavitel tratí – Markéta Kalinová
DATUM
Středa 1. 5. 2019 (státní svátek)
CENTRUM ZÁVODU
Čelákovice – školní hřiště u ZŠ J. A. Komenského – 50.1616N, 14.7498E – https://mapy.cz/s/3qN2q
TYP ZÁVODU
SPRINT
PREZENTACE
V centru závodu – 8:30 až 9:30 (platí pro soutěžní kategorie)
Závodníci kategorií T (trénink) a Z (pro veřejnost) se mohou registrovat až do 11:00.
START
00 = 10:00, intervalový
Kategorie Z1, Z2, Z3, TF, T mají volný start na krabičku kdykoliv mezi 10:00 a 11:30.
VZDÁLENOSTI
Centrum – doporučené parkoviště: 1200 m
Centrum – prezentace: 0 m
Centrum – start: do 500 m
Centrum – cíl: do 300 m
TERÉN
Městské ulice s pevným povrchem, městské parky se smíšeným povrchem - https://mapy.cz/s/3pJMw
MAPA
Čelákovice – 1:4 000, E=2m
Hlavní kartograf Martin Matoušek – stav duben 2019. Velikost A4. Mapový klíč ISSOM2007. Mapa nebude
vodovzdorně upravena.
KATEGORIE
Soutěžní kategorie ženy – D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75
Soutěžní kategorie muži – H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75
Tréninkové kategorie – TF (fáborky bez omezení věku), T

Doprovodné kategorie pro veřejnost – Z1 (trať pro rodiče s dětmi do 10 let, bez fáborků, původně HDR),
Z2, Z3 (tratě pro začátečníky, původně P, Z2 kratší, Z3 delší)
Kategorie DH21 mají vypsané podkategorie L a K, DH21L mají kapacitu 90 startujících. V případě přesáhnutí
daného počtu budou závodníci rozděleni na základě Rankingu k 31.3.2019. Držitelé licencí E,R,A mohou
startovat v DH21L i nad uvedený počet. V případě nízkého počtu přihlášených mohou být podkategorie
L a K sloučeny.
PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ
Dle platného soutěžního řádu Středočeské a Pražské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2019
DH10-DH18 (12 minut), DH21 (12 minut), DH35-DH75 (15 minut)
PŘIHLÁŠKY
Přes přihláškový systém ORIS do neděle 28. 4. 2019 23:59:59, výjimečně pak emailem
na mirek.kalina@sporticus.cz - přihláška emailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášku pošlete
v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete běžet, číslo svého SI
čipu nebo požadavek na zapůjčení (půjčovné 40 Kč/čip). Od nečlenů ČSOS může být proti zapůjčení čipu
vyžadována záloha 700Kč.
Přihlášky do soutěžních kategorií po termínu přihlášek pouze dle kapacitních možností pořadatele za zvýšené
startovné (neplatí pro kategorie Z1, Z2, Z3, TF, T, DH10F – tyto kategorie se mohou přihlásit i na místě
za základní startovné).
VKLADY
Z1(HDR), Z2, Z3, TF, DH10F – 80 Kč (přihlášení i v den závodu za základní startovné)
DH10-DH14, DH65-DH75 – 80 Kč (po termínu přihlášek cena 120 Kč)
DH16-DH55 – 120 Kč (po termínu přihlášek 180 Kč)
T – 120 Kč (přihlášení i v den závodu za základní startovné)
Zapůjčení běžných čipů: 40 Kč / závod (od nečlenů ČSOS může být vybírána záloha 700 Kč)
Vklady uhraďte na účet SPORTICUS orienteering, z.s. 2001157519/2010 (Fio Banka, a.s.), jako variabilní
symbol uveďte 19XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Vklady provádějte spolu s přihláškou.
RAŽENÍ
SportIdent – všechny kontroly (včetně cílové) budou nastaveny do režimu bezkontaktního ražení BEACON
(umožňuje ražení do vzdálenosti 20 – 40 cm). V posledním startovním koridoru bude umístěna krabička
SIAC TEST umožňující ověření funkčnosti bezkontaktního ražení.
Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení SIAC čipů za poplatek 80 Kč. Požadavek
na zapůjčení uvádějte prosím u přihlášky (poznámka na ORISU), případně lze rezervovat zapůjčení čipu
i emailem. Upozorňujeme, že počet čipů je limitován.
PARKOVÁNÍ
Pořadatel doporučuje využití hromadné dopravy (do Čelákovic jezdí vlaky z Prahy každých 30 minut).
Pořadatel nezajišťuje hromadné parkování osobních vozidel, bude pouze doporučené místo na parkování.
Každopádně prosíme závodníky, aby svá vozidla parkovali v souladu s dopravními předpisy.
DĚTSKÝ KOUTEK
Bude organizován po dobu závodu
PŘEDPIS
Závodí probíhají podle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů Středočeské a Pražské
oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2019.
PROTESTY
Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 dnů po jeho konání emailem
na mirek.kalina@sporticus.cz
OMEZENÍ BĚŽECKÉ OBUVI
Zákaz použití bot s hřeby !!!

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS.
FOTOGRAFOVÁNÍ
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém
závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále
zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci
Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte
s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
INFORMACE
ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4965
Miroslav Kalina | mirek.kalina@sporticus.cz| +420 602 305 007
Provozování prodejní a propagační činnosti pouze po předchozí domluvě
Akce je uspořádána za podpory města Čelákovice.
Prostor závodu

ROZPIS byl schválen soutěžní komisí Pražského a Středočeského krajského svazu ČSOS dne 12.3.2019.

