
                                                            POKYNY

 3. závodu Manufaktura Pražského žebříčku – podzim

 3. závodu Středočeského žebříčku – podzim

 3. závodu Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti – podzim

 závodu celostátního Rankingu a Rankingu veteránů

 veřejného a náborového závodu

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN                               Pražský krajský  svaz ČSOS 

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT                             Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA, z.s.

DATUM                                                     Sobota 12. října  2019

CENTRUM ZÁVODU                                Sportovní areál Hradešín, 50.0374886N, 14.755622

PREZENTACE                                            V centru závodu od 9:15 do 10:15 hod.
                                                                   Na nesoutěžní tratě Z1,Z2 a Z3 se lze přihlásit na místě na zvláštní   
                                                                   prezentaci do 12hod.       

VZDÁLENOSTI                                          parkoviště – centrum = 0km
                                                                   centrum – start =  1,9 km (modrobílé fáborky)
                                                                   cíl – centrum =  1,6 km  (červené fáborky)                                                           

START                                                       00 = 11:00 hod
                                                                  Závodníci dětské linie DH10F a tréninkových kategorií TF, T3 a T5 mohou 
                                                                  startovat kdykoli  ''na krabičku'' do startovního času 120  - 13hod ze 
                                                                  zvláštního koridoru. Závodníci na tratích Z1, Z2 a Z3 mohu rovněž 
                                                                  vystartovat do startovního času 120 – 13h z odděleného startu, který je 
                                                                  poblíž startu pro ostatní kategorie. 
                                                                  Cesta na start vede po místní komunikaci, dbejte zvýšené opatrnosti.           

PARKOVÁNÍ                                            Na soukromém pozemku přímo u centra závodů, po naplnění této plochy v 
                                                                 přilehlých ulicích. Bude vybíráno parkovné 20Kč, dbejte pokynů pořadatelů.

CENTRUM                                               Centrum závodu je pod širým nebem, na fotbalovém hřišti HSK Hradešín, 
                                                                  kde je možné postavit klubové stany

MAPA                                                      Hradešínský les, 1:10 000, zpracovaná podle ISOM 2017, ekvidistance 5 m 
                                                                 pro všechny kategorie. Stav září 2019, mapovali Ondřej Měšťan, Kateřina 
                                                                 Zajícová, Víťa Zajíc, rozměr A4, vodovzdorně upravena – laserový tisk na 
                                                                 PRETEX

TERÉN                                                      Zvlněný terén v nadmořské výšce 280 - 350 m n.m. Středně hustá síť 
                                                                  komunikací, smíšený a jehličnatý les, ve dvou hlubších údolích menší 
                                                                  kamenité pasáže

http://www.hskhradesin.cz/


TRATĚ                                                      Parametry tratí jsou uvedeny v ORISu u jednotlivých kategorií. Kontroly 
                                                                  jsou v některých místech blízko u sebe, pečlivě čtěte kódy

ZAKÁZANÉ PROSTORY                          Zákaz překonávání ploch, které jsou v mapě označeny mapovou značkou č. 
                                                                 412 (obdělávaná půda). Při pobytu v lese je nutné dodržovat lesní zákon – 
                                                                 zákaz vstupu do oplocenek. 

POVINNÉ ÚSEKY                                    Start – začátek orientace značeno červenými fáborky
                                                                  Začátek orientace označen v mapě, v terénu lampionem 
                                                                  Sběrná kontrola – cíl značeno červenými fáborky

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. Pro kategorie „Z“ určené pro 
                                                                 začátečníky jsou popisy kontrol vytištěny slovně na mapách.

ČASOVÝ LIMIT                                        90 minut, uzávěrka cíle v 15h, poté budou kontroly staženy

ODEVZDÁVÁNÍ MAP                             Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte fair play! 

VÝSLEDKY                                               Průběžně vyvěšovány v centru. Lze sledovat on-line na:  
                                                                 https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16634&lang=cz      

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ                                Předpokládaný čas vyhlášení vítězů je 14:30. 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                                        Základní pomoc v cíli

WC                                                            V centru závodu: 5x mobilni WC + mobilní pisoár, záchody HSK Hradešín + 
                                                                  záchody u obecního úřadu. Bude na místě označeno.

PROTESTY                                                S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti
                                                                  oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení závodu na adresu 
                                                                  vlasek.jakub@email.cz 

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

OBČERSTVENÍ                                        Voda, štáva po doběhu v cíli. V centru závodu hospůdka u hřiště, hospoda 
                                                                 Na Hradě + bufet HSK Hradešín. Teplá jídla objednaná předem přes ORIS 
                                                                 budou vydána v hospodě Na Hradě (rajská, řízek) a v bufetu HSK (guláš) 
                                                                 proti lístku, který obdržíte na prezentaci v klubové obálce.

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

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16634&lang=cz


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                                                        František Pašek (KAM), Barbora Vyhnálková (RIC), Jarmila Němečková (VSP)

INFORMACE                                          Jakub Makovský, 777 136 754, jakubmakovsky@gmail.com

FUNKCIONÁŘI ZÁVODU                       ředitel závodu: Jakub Makovský   (R3)  
                                                                 hlavní rozhodčí: Jakub Vlášek        (R3)       
                                                                 stavitel tratí: Jakub Ransdorf         (R3)


