POKYNY
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
Pro závodníky je k dispozici školní hřiště. Pořadatel neručí za odložené věci na shromaždišti.
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.
Dohlášky na místě jsou možné pouze do volných míst ve startovní listině (vakanty).
Preferujeme odprezentování celého oddílu najednou! V případě, že jste neprovedli platbu za celý
oddíl převodem na účet, připravte si prosím, pokud možno, přesnou částku. Prezentace bude
rozdělena na dvě části: 1) bezdlužníci – ti co mají vše v pořádku a dlužníci 2) dohlášky a změny.
Prosíme ty, kteří budou doplácet, aby si připravili přesnou částku.
Přednost u prezentace mají ti, kteří nemají žádné dluhy – zkontrolujte si v ORISu (po kliknutí na
částku vpravo pod klubovou přihláškou)
VZDÁLENOSTI
Centrum – vlakové nádraží: 550 m /bude značeno fáborky)
Centrum – parkoviště pro závodníky: 1300 m (bude značeno fáborky)
Centrum – start: 650 m (modro-bílé fáborky)
Centrum – cíl: 0 m

DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Pořadatel důrazně doporučuje využití hromadné dopravy pro cestu na závod. Vlak do
Čelákovic jezdí z Prahy v 30 minutových intervalech. Nádraží je kousek od školního hřiště.
Jestliže potřebujete přijet autem, využijte parkoviště u areálu Kovohutí 50.1674758N, 14.7627697E
- po případném zaplnění tohoto parkoviště zaparkujte mimo závodní prostor v souladu s
dopravními předpisy (bude kontrolováno Městkou policií).
TERÉN
Městské ulice s pevným povrchem, městské parky se smíšeným povrchem https://mapy.cz/s/3pJMw
OMEZENÍ BĚŽECKÉ OBUVI
Zákaz použití obuvi se hřeby, optimální běžná běžecká obuv.
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)
PARAMETRY TRATÍ

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)

DEFINICE ZAKÁZANÝCH PROSTORŮ
Pro všechny účastníky je zakázáno před závodem vstupovat do prostoru závodu s vyjímkou
příchodu do centra a cesty na start - https://mapy.cz/s/3pJMw
ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ ZNAČKY

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Na exponovaných místech bude nepřekonatelný objekt zdůrazněn červeno-bílou páskou, jedná se
například o hranice nepřekonatelné zeleně (421.0 a 421.1)
Překonání nepřekonatelných značek je důvodem k diskvalifikaci závodníka. V prostoru závodu se
budou pohybovat pořadatelé a budou dodržování pravidel kontrolovat.
Na vybraných místech (přeběhy přes pozemní komunikace) bude umístěna pořadatelská služba ve
spolupráci se strážníky Městské policie Čelákovice pro maximální zvýšení bezpečnosti závodníků.
Závodník je povinen uposlechnout příkazů pořadatelské služby či Městské policie.
Závod se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního
provozu. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav.
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 a rádi by razili bezkontaktně, bude možnost zapůjčení
SIAC čipu na prezentaci za poplatek 75 Kč. Upozorňujeme, že počet čipů je limitován.
Kategorie Z a T je možné absolvovat jak s čipem (elektronické ražení), tak s kartičkou (ražení
kleštičkami). Ti, kteří nevlastní čip, si buď mohou zapůjčit čip na prezentaci s vratnou zálohou
1000kč nebo běžět s kratičkou (tu dostanete až na startu).
Při poruše elektronického systému, je závodník povinen orazit pomocí mechanických kleští na
kontrole určené místo v mapě políčko R1, R2, R3 (náhradní označování průchodu kontrolou
mechanickým ražením). Mapu s náhradním ražením pak závodník odevzdá v cíli. Mapu pořadatel
označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole hlavním rozhodčím závodník vyzvedne
na prezentaci.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. Ve
startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu a to i případě, že
závod nedokončil. Každý čip může být v závodě použit pouze jednou.

POPISY KONTROL
Budou k dispozici na shromaždišti k volnému odběru.
START
00 = 10:00
Kategorie Z1, Z2, Z3, T a TF mají volný start mezi 10:00 a 12:00, tj. mohou startovat kdykoliv dle
pokynů pořadatele na startu. Startují na krabičku, tj. startovní čas se začíná měřit oražením
startovací krabičky. Všechny ostatní kategorie startují dle startovní listiny.
STARTOVNÍ LISTINA
Zveřejněna na ORISu a v centru závodu.
CÍL
Závod je ukončen oražením cílové krabičky na cílové čáře. Cílová krabičky je bezkontaktní.
Mapy se v cíli nevybírají. Prosíme o dodržování fair-play. Definitivní uzavření cíle 13:00.
ČASOVÝ LIMIT
45 minut od posledního startujícího závodníka, sběr kontrol začne v 13:00
PŘESNOST MĚŘENÍ ČASU
Na celé vteřiny
PRŮBĚŽNÉ VÝSLEDKY A CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ
Průběžné výsledky najdete na https://liveresultat.orientering.se/Dále budou vyvěšeny v centru
závodu, konečné výsledky pak na ORISu. Vyhlášení dětských kategorií (DH10, DH10F, DH12,
DH14) proběhne cca 12:45 - 13:00. Ostatní kategorie nebudou vyhlašovány. Všichni závodníci
kategorií DH10F a Z1 (HDR) dostanou v cíli malou sladkou odměnu.
ŠKOLKA
Bude organizována v centru závodu
OBČERSTVENÍ
Po doběhu bude k dispozici voda se šťávou, v centru závodu pak stánek s tortillami.
WC
V centru bude k dispozici 10 mobilních závodů
PROTESTY
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Emailová adresa rozhodčího: mirek.kalina@sporticus.cz
JURY
Složení jury bude zveřejněno na shromaždišti
PARTNEŘI ZÁVODU
Akce je uspořádána za podpory města Čelákovice.

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 na webu závodu a 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
Miroslav Kalina, email: mirek.kalina@gmail.com, tel: 602 305 007

Prostor závodu a plánek města Čelákovice

