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POKYNY
4. závod Žaket Pražského poháru žactva 2022 - Dny s mapou
Přebor Sokolské župy Podbělohorské
Datum :

Středa 1.6.2022

Pořádající orgán : Pražský krajský svaz ČSOS
Pořádající oddíl : TJ Sokol Troja, oddíl orientačního běhu (TJP)
Centrum závodu : Camp TJ Sokol Troja, Trojská 744/171a, Praha 7 – Troja
Typ závodu :
Doprava
a parkování :

Sprint
Ulice Trojská prochází rekonstrukcí a možnosti parkování jsou
výrazně omezené, tudíž pro příjezd použijte výhradně MHD.
Doporučujeme BUS 112 od stanice metra C Nádraží Holešovice,
vystupte na zastávce „Čechova škola“.
Cesta do centra bude značena modro-bílými fáborky, dbejte
zvýšené opatrnosti, prochází se stavbou.

Prezentace :

v centru závodu 15:30 – 17:45 hodin

Start :

00 = 16:00 hodin, poslední závodník odstartuje v 18:00 hodin
Závodník odstartuje oražením krabičky START. Startovací
hodiny na startu slouží k zajištění intervalů mezi závodníky.
Závodní čas určuje až oražení startovací krabičky – není
proto třeba se o oražení strkat
. Dbejte pokynu startéra.

Cíl :

uzávěrka cíle v 19:00 hodin, po té začne sběr kontrol ze
závodního prostoru. Mapy se v cíli nevybírají. Dodržujte fair play.

Vzdálenosti :

BUS Čechova škola – Centrum

… 250 m

Centrum – Start

… 300 m

Cíl – Centrum

… 400 m

Mapa :

Císařský ostrov, Stav jaro 2022
Měřítko 1:4000, e = 2 m
Mapový klíč ISSprOM 2019-2
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
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Popisy kontrol :

Budou vytištěny na mapě a k dispozici ke stažení v ORIS

Parametry tratí :

kategorie

délka v km / převýšení v m / počet kontrol

D10
D12
D14
H10
H12
H14
T1
T2
TF / HD10F
Z1

1,3 km / 30 m / 9K
2,1 km / 30 m / 13K
2,4 km / 30 m / 17K
1,3 km / 30 m / 9K
2,2 km / 30 m / 16K
2,7 km / 30 m / 18K
2,9 km / 30 m / 18K
3,9 km / 30 m / 23K
1,3 km / 30 m / 7K
1,3 km / 30 m / 8K

Poznámka:
Kategorie HD10F je určena pro samostatné závodníky bez
doprovodu. U kategorie TF je povoleno pouze stínování rodičem
(dostane svoji mapu). Žádáme stínující rodiče, aby braly ohledy
na samostatné děti z kategorie HD10F a pokud možno byly
„neviditelní“.
Pro výuku orientačního běhu zvolte kategorii Z1 (dříve HDR).
Terén :

Parková zeleň, zpevněné komunikace, bludiště v zámeckém
parku, množství objektů na Císařském ostrově.
V okolí Trojské lávky a na pobřežní komunikaci se pohybuje
velké množství veřejnosti (cyklisté, bruslaři, rodiče s kočárky
apod.), na komunikacích i automobily - dbejte zvýšené
pozornosti a buďte ohleduplní.
Pořadatelská služba bude v místě omezená.
Zákaz bot s hřeby – povrch Trojské lávky je dřevěný !!!
Doporučujeme hladkou běžeckou obuv.

Zakázané prostory :
Soukromé plochy, nepřístupné oblasti, vyznačené
průchody, v bludišti pohyb po cestách.
Zákaz vstupu do závodního prostoru - viz plánek dole.
Systém ražení :

Elektronický systém SportIdent, bezdotykový režim nebude
použit.
Ve startovním koridoru závodník povinně provede vymazání čipu
(krabička Clear) a kontrolu vymazání čipu (krabička Check).
Při poruše elektronického ražení závodník označí nalezení
kontroly klasickými kleštěmi do mapy. Mapu v centru předloží
rozhodčímu ke kontrole ražení.
Každý závodník povinně orazí startovní krabičku – viz též
odstavec „Start“.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip
v centru závodu, a to i tehdy, když závod nedokončí.
Začátečníci v kategorii Z1 razí kleštěmi do mapy a měří si čas
sami.
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Půjčování čipů :

Za poplatek 40 Kč / ks bude možné si čip vypůjčit v centru na
prezentaci. Pro neregistrované závodníky v ČSOS vybíráme
zálohu 700 Kč.

Vklady :
Z1 :
TF, HD10F, HD10, HD12, HD14 :
T1, T2 :

1. termín / 2. termín
60 Kč / 60 Kč
60 Kč / 80 Kč
100 Kč / 160 Kč

Startovné preferujeme platit předem převodem na účet
(č.ú.: 12137071/0100), platby za celý oddíl jsou vítány. Při
úhradě uveďte VS 19nnnn, kde nnnn je číslo oddílu dle adresáře
ČSOS.
Do poznámky platby uveďte "startovné PPŽ".
Platba by měla být připsána na účet pořadatele do 30.5.2022.
Doklad o zaplacení přineste s sebou na prezentaci.
Startovné lze výjimečně (myšleno v nouzi) platit hotově v den
závodu na prezentaci.
Půjčovné SI čipu: 40 Kč/den (při ztrátě účtujeme 800,- Kč),
požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Od závodníků
bez registrace v ČSOS bude vybírána v hotovosti při
prezentaci záloha 800 Kč.
Kategorie TF a Z mají v ceně automaticky druhou mapu pro
doprovod (pokud doprovod je).
Občerstvení :

šťáva, voda v centru. V Campu bude otevřena restaurace, další
občerstvení je např. u Trojské lávky.

WC a mytí :

WC v Campu, mytí nebude

Školka :

nebude

Výsledky :

Předběžné výsledky v centru u vyčítání.
Konečné výsledky v systému ORIS.

Vyhlášení :

Vyhlašování vítězů nebude.

Pravidla :

Závodí se podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu sekce
OB. Každý závodí na vlastní nebezpečí.

Protesty :

S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu.

Funkcionáři
závodu :

Milan Paukert – ředitel závodu
Miroslav Bazika, R3 – hlavní rozhodčí
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Stavitel tratí – Aleš Mička
Jury :

bude zveřejněno v den závodu u prezentace-vyčítání

GDPR :

Přihláškou na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů v platném formátu ČSOS v informačním
systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské a
propagační fotografie. Pokud nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to výhradně fotografovi.

Správný směr všem závodníkům
přeje
oddíl OB TJ Sokol Troja, alias TJP!
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