
ROZPIS 

3. závodu „Žaket Pražského poháru žactva“ 

3. závodu seriálu „Dny s mapou v pražských lesoparcích“ 

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt: SK Praga Praha (PGP) 

Datum: středa 29. 5. 2019 

Centrum závodu: Kunratický les, srub Gizela, https://mapy.cz/s/3s1Lq 

GPS: N 50°1.78525', E 14°28.73000' 

Doprava: Metro C: Roztyly, Chodov  

Bus: 177, 203, zastávka Petýrkova 

Vypsané kategorie: Soutěžní: D10, D12, D14, H10, H12, H14, D/H10F (fáborkové tratě pro děti do 10 let bez 

doprovodu) 

Nesoutěžní začátečnické:  Z1 (HDR), Z2. 

Nesoutěžní tréninkové: TF (fáborková trať bez omezení věku s povoleným stínováním), 

T3, T5 a T5 ultimate (bez cest). 

Mapa: Hrádek, 1:10000, ekvidistance 5m, stav 2017, částečná aktualizace jaro 2019 

Terén: Městský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací. Středem mapy probíhá 

údolí potoka s prudšími svahy. V rovinatějších pasážích místy náletový podrost a průchodné 

hustníky.  

Prezentace: V centru od 15:45 do 18:00 

Start: 16:00 – 18:15 

start intervalový, startovní čas bude přidělen na startu. 

Start bude v blízkosti centra závodu.  

Cíl: Uzávěrka cíle v 19:00 hodin (v 19:05 začneme stahovat kontroly z lesa). 

Cíl bude v blízkosti centra závodu.  

Systém ražení: Elektronický razící systém SportIdent (kromě kategorií „Z“) – pouze kontaktní ražení 

(ne AIR+). Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip i v případě 

nedokončení závodu. Požadavek na zapůjčení SI čipu uveďte v přihlášce. 

Půjčovné SI čipu: 40 Kč/den (při ztrátě účtujeme 700,- Kč). Od závodníků bez registrace v 

ČSOS bude vybírána při prezentaci záloha 1000 Kč v hotovosti. 

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



 

Popisy kontrol: Samoobslužný odběr na shromaždišti. 

Délky tratí: Předpokládané časy vítězů v soutěžních kategoriích dle soutěžního řádu PKS ČSOS. 

Přihlášky: Do úterý 28. 5. 2019 17:00 přes ORIS, https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5334. 

Nouzově na e-mailovou adresu: ppzskpraga@gmail.com. 

Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). 

Přihlášky na místě pouze do počtu připravených map. Budeme se snažit mít určitou rezervu, 

ale chcete-li mít jistotu, že dostanete na startu mapu, přihlaste se předem.   

Vklady: Kategorie do 26. 5. 23:59 do 28. 5. 17:00/na místě  

D/H10, D/H10F, D/H12, D/H14, Z1, Z2,TF 40 Kč 60 Kč 

T3, T5, T5 ultimate 80 Kč 150 Kč   

Pravidla: Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu. 

Občerstvení: V cíli voda se sirupem. Bude otevřen srub Gizela (pivo, limo, klobása atp.). 

Výsledky: Předběžné výsledky na místě, konečné v systému ORIS. 

Vyhlášení soutěžních kategorií s předáním diplomů po skončení závodu, v cca. 18:30. 

Vyhlašováni budou závodníci, kteří vyčtou čip do 18:00! Odstartujte proto včas!   

Informace:  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5334 

Dotazy e-mailem na: ppzskpraga@gmail.com. 

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k 

soutěžím sekce OB v roce 2019.  

Protesty:  S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 

Případné protesty proti konečným výsledkům lze zaslat na adresu: ppzskpraga@gmail.com. 

Školka: Nebude 

GDPR: Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a to v 

podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce 

mohou být pořizovány fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování 

veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být 

pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu 

do cíle. Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Martin Kabát 

Stavitel tratí: František Čtrnáct 

Hlavní rozhodčí: Šimon Navrátil (R3) 

 


