
ROZPIS

- závodu rankingu v kategoriích D21 a H21
- veřejného závodu v žákovských a veteránských kategoriích

Poř. orgán: Pražský svaz orientačních sportů 
Poř. subjekt: Sportovní klub Praga, z. s. 
Datum: 8. 9. 2021 
Centrum: Praha-Kunratice, obecní louka na jižním okraji městské části, 
 50.0067533N,14.4931672E, na shromaždišti budou k dispozici 
 pořadatelské stany pro odložení věcí závodníků na nezbytně nutnou dobu.
Parkování: v místě shromaždiště velmi omezené (pro max. 30 aut) - v záp. slepé 
 části ulice Nad Rybníčky (vjezd z ulice K Šeberáku), parkujte podél  
 bariéry z klád. Je nutné zachovat místo pro případný průjezd nákladních  
 aut z/do přilehlé firmy. V případě, že bude toto místo již plné, parkujte  
 jinde v městské části (mimo prostoru závodu), výhradně na místech 
 označených dopravní značkou jako parkoviště. Najdete např. na mapy.cz.
Doprava:  bus MHD linka 193 (int. 10‘) od Polikliniky Budějovická, Nemocnice Krč..., 
 linka 165 (int. 15‘) z Opatova či Modřan. Vždy do zastávky Šeberák. 
 Odtud je shromaždiště vzdáleno cca 700 m jižním směrem.
 Vřele doporučujeme k dopravě MHD využít.
Typ závodu: sprint, v žákovských kategoriích nepatrně prodloužený
Terén: rovinatý, lesopark, park a ulice s minimálním provozem. 
 Platí zákaz použití bot s hřeby!
Prostor závodu: ohraničen ulicemi K Libuši, K Šeberáku, Pod Javory, Pod Betání,  
 Za Parkem. Parkoviště zámek Kunratice využít můžete.
Mapa: Kunratická Bažantnice, 1 : 4 000, ekv.2 m, ISSprOM 2019, stav léto 2021,  
 mapovali Martin Kondrát a Michal Reichl, formát A4, mapa nebude  
 vodovzdorně upravena.
Kategorie:  HDR (nefáborkovaná trať), D10, D12, D14, D21, D45, H10, H12, H14, 
 H21, H45. Do kategorií D21 a H21 se mohou přihlásit závodníci, 
 kteří v tomto kalendářním roce dovrší věk15ti let a starší. Do kategorií  
 D10 a H10 hlašte výhradně děti, které jsou schopné absolvovat trať 
 samostatně, bez doprovodu či stínování. Hodláte-li své dítě doprovázet, 
 přihlašte jej do kategorie HDR!
Omezení: počet účastníků 300, přednost mají závodníci registrovaní v ČSOS
Předpokládané časy vítězů v kat. D21 a H21: dle platného Soutěžní řádu sekce OB ČSOS

Prezentace:  dohlášky na místě pouze v případě nenaplnění limitu 300 startujících, ve 
  velmi omezeném množství, za zvýšený vklad.
Vklady: žákovské kategorie - 70 Kč, D21, H21, D45, H45 - 100 Kč. Vklady zaplaťte  
 výhradně  předem na účet č. 2500695784/2010 u Fio banky, a.s., 
 název  účtu  „SK Praga“  (uveďte  var.  symbol  „76XXXX“  kde  XXXX je 
 číslo klubu v adresáři ČSOS)
Start: 00 = 16:30, vzdálenost do 100 m. Případný zájem o pozdější start 
 uveďte v přihlášce. Pokusíme se vyhovět.
Cíl: vzdálenost do 100 m.
Systém ražení: při závodě bude použit elektronický razící systém Sportident (SI) 
 v bezkontaktním režimu. 
Přihlášky: do 5. 9. 2021, přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/
Protesty: vklad při podání protestu je 200 Kč. Protesty je možno doručit na email: 
 kubas.vesely@seznam.cz
Informace: Jakub Landovský, kubaland143@seznam.cz, 725 712 373 
Dětská školka: nebude 
Upozornění: V závislosti  na  protiepidemických  opatřeních  aktuálně  platných  v době  
 konání bude upravena organizace závodů – např. rozdělení do startovních 
 vln, potřeba potvrzení o absolvovaných testech, apod. Závodníci  závodí   
 na  vlastní  nebezpečí.  Provozování  prodejní  nebo propagační  činnosti   
 (kromě  propagace  akcí  OB)  je  možné  pouze  se souhlasem ředitele 
 závodů. Žádáme závodníky o přísné dodržení pořádku na shromaždišti. 
GDPR: Přihlášením  se  na  závod  každý  účastník  souhlasí  se  zveřejněním   
 svých osobních údajů v platném formátu Českého svazu orientačních 
 sportů – a to  v  podobě  přihlášky,  startovní  listiny  a  výsledků  na 
 webu  závodů  a  v informačním  systému  ORIS.  V  průběhu  akce  mohou   
 být pořizovány zpravodajské  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  (jako vzpomínka  na  závody,  pro  propagaci  pořádajícího 
 klubu)  zejména  z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Nesouhlas  
 s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 
Funkcionáři: ředitel: Jakub Landovský 
 hlavní rozhodčí: Jakub Veselý R1 
 stavitel tratí: Martin Kondrát R2 
 
V Praze dne 18. 8. 2021 Jakub Landovský, ředitel závodu


