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2. závodu podzimního Manufaktura pražského žebříčku
2. závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti
2. závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
závodu celostátního Rankingu a Rankingu veteránů
veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN

Pražský krajský svaz ČSOS

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT

Oddíl orientačního běhu VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha

DATUM

Neděle 29. 9. 2019

CENTRUM ZÁVODU

Ondřejov, sad v areálu Astronomického ústavu AV ČR, 49.9115N,14.7834E

PREZENTACE

9:30 – 10:15 v centru závodu
Do 13:00 lze přihlásit na nesoutěžní tratě Z1, Z2, Z3 bez omezení, oddělená prezentace od
závodních a tréninkových kategorií.

VZDÁLENOSTI

parkoviště-centrum: za sucha 700 m, za mokra 1700 m
centrum-start: 400 m
cíl-centrum: 200 m

START

00 = 11:00
Závodníci kategorie TF, T1, T2, T3 mohou startovat na stratovní krabičku ve startovním čase
15 – 150 (11:15-13:30).
Závodníci kategorie Z1, Z2, Z3 mají oddělený start v blízkosti startu ostatních kategorií.
Mohou startovat od 11:00 do 13:30.

PARKOVÁNÍ

Za sucha: Na svažité louce v blízkosti příjezdu do areálu Astronomického ústavu. Bude
vybíráno parkovné 30 Kč.
Za mokra: Závodníci mohou vyložit posádku a stany v blízkosti centra závodu, řidiči pak
odvezou auta do areálu zemědělského družstva. Odtud značeno zelenými fáborky na
shromaždiště přes hvězdárnu, 1,7 km. Přijeďte včas. Bude vybíráno parkovné 30 Kč.
Příjezdová cesta je stejná pro obě varianty, dbejte pokynů pořadatelů.

ŠATNY

Centrum závodu je pod širým nebem na louce, resp. v sadu. Oddílové stany lze postavit ve
vymezeném prostoru.

MAPA

Karkoška 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM2017, stav léto 2019, autoři Milan Borovička,
Pavel Kurfürst, Tomáš Kužel. Pro kategorie H16, HD18, HD21K, HD21L, H35K, HD35L, H45L
rozměr mapy A3, ostatní kategorie rozměr A4. Laserový tisk, bez vodovzdorné úpravy.
V prostoru závodu probíhá intenzivní těžba dřeva. Můžete narazit na zvětšené již
zmapované i zcela nové nemapované paseky i na nové cesty.

TERÉN

Zvlněný, v západní a severovýchodní části až kopcovitý, s pár kameny, kupkami, rýhami,
místy s podrostem. Středně členitý porostově, s vyšší hustotou cest.

RAŽENÍ

Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie.
SI jednotky NEBUDOU v bezkontaktním režimu AIR+.
Kategorie „Z“ pro začátečníky razí jehličkovými kleštičkami do startovního průkazu, který
obdrží na prezentaci. Čas si měří pouze samoobslužně a mohou jej zaznamenat na místě k
tomu určeném (u ostatních vyvěšených výsledků).

POPISY KONTROL

Samoobslužný odběr v centru závodů, zároveň jsou popisy kontrol vytištěny na mapách.
Kategorie „Z“ pro začátečníky mají slovní popisy, lísteček s nimi obdrží na prezentaci.

ČASOVÝ LIMIT

150 minut, uzávěrka cíle v 16:00, následuje stažení kontrol

ODEVZDÁVÁNÍ MAP

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play!

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

Předpokládaný čas vyhlášení vítězů je v 14:45 hod. V kategoriích HD10F, HD10-14 obdrží
první tři v absolutním pořadí ceny. Všichni účastníci do výšky 120 cm budou odměněni již v
cíli drobnou sladkou odměnou.

PRVNÍ POMOC

V centru ve školce.

WC

V centrum závodu 7x mobilní WC, na startu není.

PROTESTY

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze
zaslat po ukončení závodu na adresu borovicka.milan@seznam.cz.

ŠKOLKA

Bude zajištěna v centru závodu. Děti zde, prosím, nechávejte jen po nezbytně nutnou dobu.

OBČERSTVENÍ

Občerstvení na trati pro kategorie HD18-35L, H45L. Šťáva v cíli.
V centru závodu budou pořadatelské stánky s občerstvením:
káva, čaj, jablečný džus, koláče, muffiny, bábovka, perník
pivo, limo, nealko pivo, kuřecí a vepřový steak, grilované klobásy, párky, chléb se sádlem a
cibulí, grilovaný hermelín, toasty se sýrem a šunkou, buřtguláš, frankfurtská polévka, teplé
nápoje.
Veškeré občerstvení rádi naservírujeme i do vámi doneseného nádobí.

PŘEDPIS

Závod se řídí Pravidly OB, Soutěžním řádem sekce OB ČSOS, Soutěžním řádem a
Prováděcími předpisy k soutěžím Pražského a Středočeského krajského svazu ČSOS.

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.

JURY ZÁVODU

Jiří Cabrnoch (DKL), Ludmila Hrdličková (SLA), Jakub Makovský (TAP)

INFORMACE

Ondřej Skripnik, oskripnik@volny.cz, 737 37 25 73
Pavel Kurfürst, pakuo@email.cz, 728 32 30 38

FUNKCIONÁŘI
ZÁVODU

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Ondřej Skripnik
Milan Borovička (R2)
Martin Hrouda

