1. závod Žaket Pražského poháru žactva

ROZPIS
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS
Pořadatel:
Stránky závodu:
Datum:

Oddíl OB Kotlářka, z. s. ve spolupráci s DDM Praha 6
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5923
středa 13. 5. 2020

Místo konání:
Praha 6 - Vypich
Centrum závodu: Dětské dopravní hřiště Vypich, Na Vypichu 1a, 50.0820519N, 14.3433111E
Doprava:
MHD Vypich, případně Metro A – PETŘINY,
Parkování v okolí velmi omezené – „modré zóny“
Typ závodu:

Lesní sprint, intervalový start
Závod probíhá podle platných pravidel OB
Předpokládané časy vítězů v soutěžních kategoriích podle soutěžního řádu PKS ČSOS.

Kategorie:
Soutěžní:
D10, D12, D14, H10, H12, H14,
Nesoutěžní a tréninkové (s časomírou na čipy):
D10F, H10F – délka ??? km po fáborkách, cca ??? km při zkracování
V kategoriích DH10F platí (tak jako v soutěžních kategoriích) zákaz doprovodu.
Kat.
Délka (km)
Obtížnost

TF
3,5
po fáborkách

T3
3

T5
5

V tréninkových kategoriích včetně TF je dovoleno „stínování“. Mapu si bere pouze závodník, nikoliv
doprovod
Kategorie „Z“ pro začátečníky a ty, kdo se chtějí „jen proběhnout“ (bez časomíry a čipu):
Kat.
Z1 (HDR)
Z2
Z3
Délka (km)
3
2
4
náročnost
lehká
po cestách
mimo cesty
V kategoriích pro začátečníky je možné́ startovat v libovolně̌ velkých skupinách.
• Z1 (rodiče s dětmi) má tým automaticky v ceně startovného 2 mapy, TATO TRAŤ NENÍ
FABORKOVANÁ (Vzhledem k velkému počtu dětí na fáborkované trati prosíme všechny rodiče, kteří děti nestínují,
ale aktivně vedou, aby využili tuto trať.)

•

Z2 a Z3 je ve startovném 1 mapa.

Na mapě bude vytištěn mapový klíč, slovní popisy kontrol a závodní průkaz pro oražení kontrol
jehličkovými kleštěmi. Úplným začátečníkům na startu vysvětlíme vše potřebné pro úspěšné zvládnutí trati.

Ražení:

Elektronický razicí systém SPORTIdent (kromě kategorií Z).
SI jednotky NEBUDOU v bezkontaktním režimu 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.
Začátečníci v kategoriích „Z“ mají klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu na
mapě

Přihlášky:

Do neděle 10. 5. 2020 (23:59:59) přes ORIS (oris.orientacnisporty.cz).
Nouzově na e-mailovou adresu hvezdaob@centrum.cz
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Kategorie „Z“ mají přihlášky pouze na místě. Kategorie „Z“ nejsou tedy zadány v
elektronickém přihláškovém systému ORIS!

Platby:
Kategorie
Do 11.5.
TF,DH10F,DH12,DH14 40 Kč
Z1(HDR), Z2, Z3
T1,T2,T3,speci
100 Kč

Po 11.5/na místě
60 Kč
40 Kč
150 Kč

VZHLEDEM K SITUACI OKOLO VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU PROSÍM ZATÍM
NEPLATIT
O PŘÍPADNÉM ZRUŠENÍ ZÁVODU BUDE INFORMOVÁNO
V POLOVINĚ DUBNA
Zapůjčení čipu SportIdent: 40 Kč, požadavek uveďte v přihlášce. Od závodníků bez registrace v ČSOS bude
vybírána záloha 1000 Kč.
Vklady je možné zaplatit na místě v hotovosti, případně platby za celý oddíl do středečního dopoledne:
Vklad zašlete na účet Oddílu OB Kotlářka:
Číslo účtu: 2800595750/2010
variabilní symbol: xxxx52, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře
http://oris.orientacnisporty.cz/Adresar
do poznámky napište jméno klubu, případně přihlašovaného závodníka(registračku)
Prezentace:

15:30 – 18:00 v centru závodu
Kategorie „Z“ mají oddělenou prezentaci. Sledujte značení v centru závodu

Start:

16:00 – 18:15
Startovní čas bude přidělen na startu, startovní interval v soutěžních kategoriích je 2
minuty.
Kategorie „Z“ mají start oddělený od ostatních kategorií, na dohled.

Cíl:

Uzavření cíle (a začátek stahování kontrol) v 19:30.

Vzdálenosti:

MHD – centrum: 100 m
parkování – centrum: 50 – 1000 m
centrum - start: 700 m
cíl – centrum: 0 m

Mapa:

Hvězda stav 4/2020 – měřítko 1:4000

Terén:

Městský lesopark s velkým množstvím cest

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti konečným
výsledkům lze zaslat na adresu novak.premysl@centrum.cz.

Školka:

není zajištěna

Upozornění:

Provozování prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu.

Info o ochraně osobníchn údajů (GDPR): 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 závodů 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 klubu OB)
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi.

Informace:

Jaromír Prouza, jara.ob@centrum.cz, 728 492 491

Funkcionáři závodu:

Ředitel závodu: Jaromír Prouza
Hlavní rozhodčí: Přemysl Novák (R3)
Stavitel tratí: Karin Sanna

