
Rozpis  
4. závod seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích
4. závod Žaket pražského poháru žactva

 

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt: TAP – Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA

Datum: středa 5. června 2019

Centrum závodu: hřiště u ZŠ Novoborská, Praha – Prosek. Bude značeno od stanice metra Střížkov.

Typ závodu: Sprint, intervalový start. Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu 
soutěží sekce OB ČSOS a PKS ČSOS pro odpovídající typ trati.

Start: 16:00 – 18:15          

Prezentace: 15:30 – 18:00

Mapa: 
Park přátelství, 1:4 000, ekvidistance 2 m pro všechny kategorie. 
Mapy jsou vytvořeny dle mapového klíče ISSOM 2007, stav květen 2019, rozměr A4, mapoval: Přemek Prášek

Terén: 
Sídlištní zástavba a městský park, rovinatý terén.

Kategorie a vklady: 
Žactvo: 
D10, D12, D14, H10, H12, H14

Ostatní:
D10F, H10F – trať s fáborky pro děti, bez doprovodu
TF – trať s fáborky, bez omezení věku, doprovod povolen
Z1 (HDR) – velmi lehká trať pro začátečníky (vhodné pro malé děti s doprovodem rodičů). Bez měřeného času.
Z2 – lehká trať pro začátečníky. Bez měřeného času.
T3 – středně těžká trať
T5 – těžká trať

Vklady:

Kategorie Do neděle 2. června Později a na místě
T3, T5 100 Kč 150 Kč
Ostatní 40 Kč 60 Kč
Půjčovné SI čipů: 40 Kč, neregistrovaní závodníci zaplatí vratnou zálohu na čip ve výši 1000 Kč.

Způsob úhrady: v hotovosti při prezentaci, případně do pondělí 3. června na účet:

Číslo účtu 4002236031/0100     
Komerční banka         
Var. symbol XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS + do poznámky uvést název klubu



Přihlášky:
V systému IS ORIS, nouzově e-mailem na adresu jakub1237@centrum.cz. Přihláška e-mailem je platná po 
potvrzení a zadání závodníka do IS ORIS. Závodník musí provést kontrolu svého zadání v systému po potvrzení.

Dohlášky na místě možné jen podle technických možností pořadatele za zvýšené startovné.

Vzdálenosti:              
centrum – start = do 700 m
cíl – centrum = 0 m

Ražení: 
Elektronický razicí systém SPORTIdent (kromě kategorií Z).

SI jednotky budou v bezkontaktním režimu AIR+.

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip, i v případě nedokončení závodu.

Začátečníci v kategoriích „Z“ mají klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na mapě.

Možnost zapůjčení čipu u pořadatele. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. Půjčovné SI čipů: 40 Kč,
neregistrovaní závodníci zaplatí vratnou zálohu na čip ve výši 1000 Kč. V případě ztráty půjčeného čipu bude 
pořadatel vyžadovat 1000,-Kč. Zapůjčené čipy nepodporují bezkontaktní ražení AIR+.

Informace o závodě: 
v IS ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5305, 
v případě dotazů na e-mailu jakub1237@centrum.cz.

Pravidla: 
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Pražské a Středočeské oblasti a Prováděcích předpisů k 
soutěžím Pražské a Středočeské oblasti. 

Protesty: 
Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. 
Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu: 
KLUB ORIENTAČNÍHO BĚHU TRETRA PRAHA, z.s., Žárovická 1657, Praha 21, 19016

Hlavní funkcionáři: 
ředitel závodu: Vítězslav Zajíc
hlavní rozhodčí: Jakub Vlášek
stavitel tratí: Martin Melišík

Upozornění: 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Prosíme závodníky o obezřetnost při přebíhání místních 
komunikací. Provoz nebude omezen.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
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