
Rozpis

Oblastní mistrovství Pražské oblasti ve sprintových štafetách

Oblastní mistrovství Středočeské oblasti ve sprintových štafetách

Veřejný závod

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekty: Klub orientačního běhu TRETRA PRAHA, z.s.

Oddíl OB Kotlářka, z. s.

Datum Neděle 24. 10. 2021

Centrum závodu

Praha 8 - Kobylisy, louka před ZŠ Burešova, 50.1302 N, 14.4702 E,
https://mapy.cz/s/hesakatafe

Typ závodu

Mistrovství oblasti smíšených sprintových štafet (kategorie DH18 a DH21).
Závod smíšených sprintových štafet (kategorie DH14 a OPEN)
Individuální závod ve sprintu (kategorie T a Z).
Závod není postupovým na MČR sprintových štafet v roce 2022.

Závodní kategorie: DH14, DH18, DH21, OPEN

- Smíšené oddílové čtyřčlenné štafety, jednotlivé úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1.
a 4. úseku musí běžet žena. Standardní věkové omezení u kategorií DH14, DH18. V
kategorii DH14 nedoporučujeme (leč nezakazujeme) účast závodníků ročníku narození
2011 a mladších.

- V kategorii DH14 mohou startovat štafety složené ze závodníků různých oddílů.
- V kategoriích DH18 a DH21 může v každé štafetě startovat nejvýše jeden závodník

nebo závodnice jiného oddílu. V rámci Mistrovství Pražské oblasti (resp. Středočeské
oblasti) se vyhlašují pouze čistě oddílové štafety klubů Pražské (resp. Středočeské)
oblasti, v kategorii DH18 navíc včetně standardně ohlášeného hostování pro účely
soutěží sekce OB (viz Soutěžní řád soutěží sekce OB 2021, ustanovení k MČR
sprintových štafet, čl. II.7.2.).

- Směrný čas vítězné štafety je 55 minut ve všech kategoriích.
- Kategorie OPEN bez omezení věku, pohlaví a oddílové příslušnosti, délka 70 % délky

DH21.

https://mapy.cz/s/hesakatafe


Tréninkové kategorie (individuální sprint): T2, T4

Kategorie pro veřejnost (individuální sprint): Z

Přihlášky

1. termín do neděle 17.10. 23:59

2. termín do úterý 19.10. 23:59 za zvýšené startovné

Později jen dle možností pořadatele (do vyčerpání kapacity map), na místě pouze přihlášky do
individuálního sprintu.

Kategorie Z se přihlašuje pouze na místě na prezentaci

Termín uzavření soupisek:

Sobota 23. 10. 2021 ve 20:00 hod., soupisky vyplňujte výhradně v IS ORIS.

Vkladyatby

Kategorie do 17.10. od 18.10. a na místě

DH14 300 Kč 450 Kč

DH18, DH21, OPEN 400 Kč 600 Kč

T2, T4 100 Kč 150 Kč

Z pouze na místě: 100 Kč

V termínu přihlášek převodem na účet. Výjimečně na prezentaci v hotovosti a za celý oddíl.

Č. účtu: 4002236031/0100

Var. symbol: použijte číslo oddílu v adresáři ČSOS.

Do poznámky pro příjemce uveďte název oddílu.

Kategorie Z v hotovosti na prezentaci

Prezentace

Prezentace pro účastníky štafetového závodu v centru závodu od 9:30 do 10:15.

Prezentace pro účastníky závodu jednotlivců (kategorie T a Z) v centru závodu od 11:30 do
13:30.



Start

Štafety: hromadný start ve vlnách po jednotlivých kategoriích; 00 = 10:30 h

Závod jednotlivců: individuálně na startovní krabičku kdykoli mezi 12:00 a 13:30

Prostor závodu

Prostor závodu je vymezen ulicemi Žernosecká, Čumpelíkova, Střelničná a Střekovská. Do
prostoru závodu je možno vstupovat, platí však zákaz vstupu s mapou (i turistickou). V prostoru
závodu se nacházejí pouze slepé odbočky sídlištních komunikací, na nichž nebude omezena
doprava.

Mapa

Kobyliská střelnice, měřítko 1:4000, E = 2 m, stav září 2021, ISSprOM 2019, rozměr A4, autor
Ondřej Měšťan, tisk na vodovzdorný papír.

Parkování

Parkovací místa pro účastníky nebudou zajištěna, v okolí prostoru závodu je možné parkovat na
zónách se zpoplatněným parkováním. Využijte přednostně MHD, případně záchytná parkoviště
na okrajích Prahy. Bude upřesněno v pokynech k závodu.

Vzdálenosti

Stanice MHD Ládví - centrum závodu 500 m

Centrum závodu – start 0 m

Cíl – centrum závodu 0 m

Terén

Sídlištní zástavba, parky, areály škol

Omezení obuvi

Je zakázáno běžet v botách s hřeby.

Systém ražení

Elektronický systém SportIdent. Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do
režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).

SI čipy (kontaktní) pro tréninkové kategorie je možné zapůjčit za 40 Kč.

Kategorie Z razí pomocí kleštiček do průkazek, které obdrží na prezentaci.



Předpis

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

Opatření ohledně COVID-19

Bude vyžadováno podle aktuálně platných právních předpisů. Pro nepředvídatelnost situace
bude konkrétně upřesněno v pokynech.

Protesty

Písemně s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 dnů po jeho
konání emailem na radimho@gmail.com.

Dětský koutek

Nebude zajištěn.

Informace o závodě

Přes systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6631), ve velmi vážných případech
přes ředitele závodu (Marek Valach, tel. 602660407, email: marek.valach.prg@gmail.com).

Prodej a propagační činnost

V centru závodu je povolena pouze propagace dalších akcí v orientačním běhu. Jakákoliv další
prodejní či propagační činnost je povolena pouze se souhlasem ředitele závodů.

Ochrana osobních údajů

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v
platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu 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, ve znění pozdějších předpisů. 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.

mailto:radimho@gmail.com
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6631


Funkcionáři:

Ředitel závodu: Marek Valach (R3)

Hlavní rozhodčí: Radim Hošek (R2)

Stavitel tratí: Jakub Vlášek (R2)

Zpracovatel přihlášek: Marek Valach (R3)


