4. závod nominačního žebříčku na LODM – Praha
4. závod nominačního žebříčku na LODM – Středočeský kraj
6. závod nominačního žebříčku na LODM – Plzeňský kraj
Závod celostátního rankingu 2022, koeficient 1,0 (DH21)
Ranking veteránů
Veřejný závod k MČR ve sprintu

ROZ PI S
sobota 14. 5. 2022
Pořádající orgán:
Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:
Oddíl OB Kotlářka (DKP), KOB Tretra Praha (TAP)

Centrum závodu:
Základní škola Trávníčkova (metro Luka)
Trávníčkova 1743/2, Praha 13 - Stodůlky
GPS: 50.0434800N, 14.3199797E

Prostor závodu:
Mezi ulicemi Jeremiášova, Bucharova a Rozvadovská spojka. Do prostoru závodu je možné
vstupovat až po skončení nedělního veřejného závodu. Do té doby je vstup do prostoru povolen
pouze při cestě na shromaždiště, na start a při samotném závodě.
Hranice embarga: https://tinyurl.com/yck6f3ef

Omezení účasti:
Na veřejný závod se nemohou přihlásit účastníci MČR ve sprintu!

Příjezd a parkování:
Pořadatel nezajišťuje organizované parkování. Parkování dle pravidel silničního provozu mimo
prostor závodu (bude upřesněno v pokynech). Příchod od parkování, metra a autobusu bude
znázorněn na webu závodu a v pokynech a je nutné jej dodržet.
Pro příjezd do Prahy, pokud je to možné, stejně jako pro pohyb po Praze doporučujeme využít
veřejnou dopravu, především metro.

Vzdálenosti:
Metro Luka - centrum: 400 m (bude značený povinný příchod)
Centrum závodu - start závodních a tréninkových kategorií: do 2500 m
Centrum závodu - start začátečnických kategorií (Z): do 500 m
Centrum závodu - cíl: 0 m

Typ závodu:
Sprint

Závodní kategorie:
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65
Ve všech závodních kategoriích je zakázáno závodníky doprovázet (stínovat). V případě
velkého počtu přihlášených závodníků v kategoriích DH21 si pořadatel vyhrazuje právo
tyto kategorie rozdělit na podkategorie A, B podle pořadí v rankingu.
Pořadatel si vyhrazuje právo sloučit kategorie při malém počtu přihlášených závodníků.

Tréninkové kategorie:
T2 – tréninková trať střední obtížnosti (na úrovni DH16)
T4 – tréninková trať těžší obtížnosti (na úrovni DH21)
Na všech tréninkových tratích je měřen čas, ražení je pomocí systému SPORTident (SI), více 		
v odstavci „Systém ražení“.

Začátečnické kategorie:
Z1 (HDR) – velmi lehká trať
Z2 – lehká trať pro začátečníky
Začátečnické tratě jsou určeny pro jednotlivce i skupiny a čas si účastníci měří sami.
Ve výsledcích budou začátečnické kategorie vynechány a vzorové ražení bude k dispozici
pro samostatnou kontrolu na shromaždišti.
Podrobný popis obtížnosti tratí je k dispozici v dokumentu Tabulka obtížností pro oblastní
závody na stránkách Pražského svazu OB: https://tinyurl.com/mrystwjm

Přihlášky:
První termín přihlášek pro závodní a tréninkové kategorie do neděle 8. 5. 2022, 23:59
Druhý termín přihlášek do úterý 10. 5. 2022, 23:59 za zvýšený vklad
Výhradně přes přihlašovací systém ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6873
Kategorie T2, T4 se mohou také přihlašovat na místě do vyčerpání kapacity map.
Kategorie Z se hlásí pouze na místě, a to na oddělené prezentaci, která bude otevřená 		
po celou dobu závodu.
Po termínu přihlášek budou přijímány dodatečné přihlášky pouze dle možností pořadatele
na email mcr2022@obkotlarka.cz (přihláška je platná až po potvrzení pořadatelem).
Přihláška e-mailem musí obsahovat: jméno a příjmení závodníka, reg. číslo, číslo SI čipu
(nebo požadavek na zapůjčení SI čipu) a kategorii.

Vklady:
Na účet Oddílu OB Kotlářka u Fio banky, a.s., číslo účtu 2800595750/2010. Variabilní symbol
pro vaši platbu najdete v systému ORIS pod odkazem „Přehled vkladů“.
Kategorie

do 8. 5. 2022

od 9.5. do 10. 5. 2022

od 11. 5. a na místě

DH10-DH14, DH65

80 Kč

120 Kč

emailem, 120 Kč

Ostatní závodní kategorie

120 Kč

180 Kč

emailem, 220 Kč

T2, T4

120 Kč

180 Kč

emailem a na místě, 180 Kč

Z1 (2 mapy)

–

–

na místě, 50 Kč

Z2 (1 mapa)

–

–

na místě, 50 Kč

Prezentace:
Pouze pro nejnutnější případy (půjčení čipů, dohlášení v kategoriích T2, T4) v centru závodu
od 14:30 do 16:00.
Kategorie Z mají samostatnou prezentaci po celou dobu závodu.

Start 00:
15:30, intervalový
Závodní kategorie dle startovní listiny. Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor
a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes startovací krabičku podle pokynů
pořadatele až do uzavření startu (bude upřesněno v pokynech).
Začátečnické kategorie mají svůj start poblíž shromaždiště závodu, taktéž mohou startovat
kdykoliv v době jeho otevření (upřesněno v pokynech).

Mapa:
100doolky, měřítko 1:4 000, E = 2 m, stav duben 2022, ISSprOM 2019-2
vodovzdorně upravena, hlavní kartograf Radim Ondráček

Terén:
Sídlištní a vilová zástavba, městské parky.
Běžecký podklad: asfaltové cesty/beton, kamenná dlažba, trávník.
Předchozí mapa: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/hurka-2007

Omezení obutí:
Je zakázáno běžet v botách s hřeby.

Systém ražení:
Elektronické ražení systému SportIdent (všechny typy do SI11 včetně SIAC) v režimu
bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).
Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. Kontaktní SI čipy je možné zapůjčit za 50 Kč.
Požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce.
Začátečnické kategorie Z1 (HDR) a Z2 startují bez SI čipu a označují průchod do kartičky,
kterou dostanou na prezentaci Z.

Školka:
Na shromaždišti bude dětská školka. Odkládejte děti prosím pouze na nezbytně nutnou dobu,
s vlastním pitím a jídlem, označeným jménem dítěte.

Vyhlášení:
Nebude.

Protesty:
Písemné hlavnímu rozhodčímu proti vkladu 400 Kč.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na e-mail
hlavního rozhodčího david.klement14@gmail.com.

Ostatní:
Důrazně doporučujeme příjezd na shromaždiště hromadnou dopravou, zastávka metra je pár
metrů od centra závodu. Životní prostředí Vám poděkuje a parkovací kapacity v okolí center
jsou přeplněné i za běžného stavu. Závodí se ve městě za omezeného provozu, dbejte vlastní
bezpečnosti. Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí.

Informace:
web závodu: mcr2022.obkotlarka.cz
email: mcr2022@obkotlarka.cz

Prodej sportovního zboží:
Možný v centru závodu po domluvě s ředitelkou závodu MČR do 24. 4. 2022
(dominika@obkotlarka.cz).

Ochrana osobních 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.

Hygienická opatření:
Hygienická opatření se budou řídit podmínkami stanovenými příslušnými orgány v době
konání závodů. Upřesnění bude v pokynech.

Předpis:
Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k
soutěžím pražské oblasti.

Funkcionáři:
Ředitel závodu: Přemysl Novák (R2)
Hlavní rozhodčí: David Klement (R3)
Stavitel tratí: Magdalena Škáchová (R3)
Přihlášky: Jiří Dlouhý (mcr2022@obkotlarka.cz)

