ROZPIS
5.-6. závodu Manufaktura Pražského jarního žebříčku
5.-6. závodu veteránského jarního žebříčku Pražské a Středočeské oblasti
5.-6. závodu jarního žebříčku Středočeské oblasti
oblastního přeboru na krátké trati (30.4.2022)
závodu celostátního Rankingu DH21
(koeficient 30.4.2022 – 1.02, 1.5.2022 – 1.00) a veteránů
veřejného a náborového závodu v orientačním běhu
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN:

Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů,
Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů.

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT:

OK Rakovník z.s. (JES).

DATUM:

30. 4. a 1. 5. 2022.

CENTRUM ZÁVODU:

Fotbalové hřiště Lužná u Rakovníka, GPS - 50.1277633N, 13.7674817E.

TYP ZÁVODU:

SO - krátká trať, intervalový start.
NE - klasická trať, intervalový start.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel OB, soutěžního řádu PSOS odpovídající typ trati.
KATEGORIE:

A. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE – SOBOTA:
D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D60, D65, D70, D75
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H60, H65, H70, H75, H80

B. SOUTĚŽNÍ KATEGORIE – NEDĚLE:
D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35K, D35L, D45K, D45L, D55K, D55L, D60, D65, D70, D75
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35K, H35L, H45K, H45L, H55K, H55L, H60, H65, H70, H75, H80

Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 30.9.2021) na podkategorie:
H21L 90 startujících, D21L 90 startujících
H21K ostatní,
D21K ostatní
Držitelé licence E, R a A (HD18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním v Rankingu,
mohou startovat v podkategorii L i nad uvedený počet.
V případě nízkého počtu přihlášených mohou být podkategorie K a L sloučeny.
Ve všech soutěžních kategoriích, vč. DH10F platí zákaz doprovodu.
C. TRÉNINKOVÉ KATEGORIE: (s čipy a časomírou)
TF – délka cca 2-3 km, fáborky, možné stínování (mapu si bere pouze závodník)
T3 – délka So i NE cca 3,5 km, T7 jen NE cca 7 km, střední
D. TRATĚ PRO ZAČÁTEČNÍKY: (bez čipu a časomíry)
Z1 – délka 1,5 – 2 km, bez fáborků, jednotlivci i skupiny, úroveň DH10, velmi lehká
Z2 – délka do 3 km, bez fáborků, jednotlivci i skupiny, úroveň DH12, lehká
Výklad barevné škály obtížností naleznete zde.
V kategoriích začátečníci je možné startovat v libovolně velkých skupinách. 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. Z1 je trať určená pro
začátečníky a rodinné týmy s menšími dětmi; trať není fáborková. Vzhledem k velkému počtu dětí na
fáborkové trati prosíme všechny rodiče, kteří děti nestínují, ale aktivně vedou, aby využili tuto trať.

PŘIHLÁŠKY:
1. termín za základní startovné do pondělí 25. 04. 2022 do 23:59
Registrovaní:
online na adrese oris.orientacnisporty.cz
Neregistrovaní:
online na adrese oris.orientacnisporty.cz přes odkaz „Jednorázová přihláška“, kde
naleznete nápovědu, jak se na závod přihlásit. Pokud nebude přihláška uhrazena
do data splatnosti, bude zrušena.
SO - ORIS - Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz)

NE - ORIS - Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz)
Přihlášky po termínu pouze e-mailem (bilymilan@volny.cz) a dle možností pořadatele. Dohlášky na
místě jsou možné jen dle technických možností pořadatele za zvýšené startovné. Do kategorií DH10F,
TF, T3, Z1, Z2 se bude možné přihlásit i na místě za základní startovné.
Po termínu přihlášek a u prezentace je přihlášení možné jen na místa vakantů a na tréninkové tratě
podle možností pořadatele (s výjimkou DH10F, TF, T3, Z1, Z2).
VKLADY:
DH10F, TF, Z1, Z2
DH10-14, DH65-80
Ostatní

SOBOTA
NEDĚLE
do 25. 04. 2022
100 Kč
100 Kč
100 Kč
100 Kč
140 Kč
170 Kč

SOBOTA
NEDĚLE
po 25. 04. 2022 a na místě
100 Kč
100 Kč
150 Kč
150 Kč
250 Kč
250 Kč

Půjčovné SI čipu 50,- Kč/den (za ztrátu SI účtujeme 1000,- Kč), požadavek na zapůjčení čipu uveďte
v přihlášce. Od závodníků bez registrace v ČSOS bude vybírána záloha 1000,- Kč.
Veškeré platby zasílejte na účet OK Rakovník 2401366408/2010 (Fio Banka, a. s.), jako variabilní
symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS.
Změna v rámci kategorie a klubu (změna jména), bude umožněna za 50,- Kč. Ostatní změny budou
považovány za dohlášku.
MAPY:
30. 04. 2022: HLAVAČOV, měřítko 1:10000, E= 5 m, stav 2/2018, kartograf Roman Horký,
revize 3/2022, formát 23 x 34 cm, mapový klíč: ISOM 2017, terén zvlněný, hustá síť cest, porostově
členitý, velké množství teréních tvarů.
01. 05. 2022: ŠEFELINKA, měřítko 1:10 000, E= 5 m, stav 2/2022, kartograf Milan Bílý, formát
31 x 31 cm, mapový klíč: ISOM 2017, mírně zvlněný terén s množstvím rýh a údolíček, hustá síť cest.
Pro OB zcela nový prostor. Mapy nebudou vodovzdorně upravené.
PREZENTACE:
sobota – v centru závodu 10:00 – 11:00 hod, kategorie Z1 a Z2 do 12:00 hod
neděle - v centru závodu 09:00 – 09:30 hodin kategorie Z1 a Z2 do 10:30 hod
START 00:
sobota = 12:00 hodin, intervalový
neděle = 10:00 hodin, intervalový
Závodníci kategorií TF, T3, Z1 a Z2 startují ze samostatného koridoru v libovolném startovním čase
během časového intervalu upřesněného v pokynech pro účastníky závodu.
VZDÁLENOSTI:
sobota
centrum – start
do 1 800 m
centrum – cíl
do 1 800 m
centrum – parkoviště
do 1 000 m
sobota start a cíl blízko sebe

neděle
do 1 000 m
do 1 000 m
do 1 000 m

PARKOVÁNÍ:
Parkování přímo v centru nebude možné, parkujte po obci Lužná, kdo dřív přijede, parkuje blíž. Bližší
info v pokynech.
POUŽITÝ SYSTÉM RAŽENÍ:

Elektronický – SportIdent, ražení pouze kontaktní (na startu bude umístěna krabička SIAC off pro
deaktivaci bezkontaktních SIAC čipů). Možnost zapůjčení čipu u pořadatele.
PROTESTY:
S vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po
ukončení závodu na adresu: bilymilan@volny.cz
PŘEDPIS:
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce
OB v roce 2022.
OBČERSTVENÍ:
Využijte restaurace přímo v areálu hřiště.
ŠKOLKA:
Bude zajištěna v centru závodu.
UBYTOVÁNÍ:
Pořadatel nezajišťuje.
UPOZORNĚNÍ:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném
formátu ČSOS v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS.
FOTOGRAFOVÁNÍ:
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o
proběhlém závodu. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.
FUNKCIONÁŘI:

Ředitel závodu Hlavní rozhodčí Stavitelé tratí -

Pavel Otta
Milan Bílý
Terezka Šlajchrtová, Petr Bílý

INFORMACE:

Kontakt -

bilymilan@volny.cz

Rozpis byl schválen soutěžní komisí SSOS a PSOS dne 10.3.2022
Akce je pořádána za finanční podpory města Rakovník. Konání akce umožnil podnik
Lesy České republiky, s.p. Děkujeme obci Lužná a SK Lužná za zázemí v obci
Děkujeme společnosti JK Classics za poskytnuté ceny pro vítěze.

