Pokyny
2. závod Žaket pražský pohár žactva
Datum: 18. 5. 2022
Pořádající orgán: Pražský krajský svaz ČSOS
Pořadatel: VŠTJ Ekonom Praha (EKP)
Místo konání: Praha 9 – Kbely; Centrální park (GPS 50.133N, 14.5542E)
Centrum: V centru bude dostupné WC. Platí absolutní zákaz dělat si WC kdekoli jinde než na
označeném WC!
V případě nepříznivého počasí bude k dispozici stan na úschovu věcí. V centru není možné stavět oddílové
stany.
Cesta do centra: nechoďte přes závodní prostor, využijte doporučené trasy viz plánek.
Doprava: Nebude zřízeno oficiální parkoviště pro závodníky. Pro dopravu na závod využijte MHD,
případně parkujte tam, kde tomu nebrání dopravní předpisy.
Nejbližší zastávky MHD:
Vlaková stanice: Praha – Kbely (300m od centra)
Autobusy MHD: bus 182, 185, 202 (do 500 m od centra)
Cesta do centra nebude vyznačena.
Typ závodu: krátká trať
Kategorie:
DH10F (fáborky značená trať pro děti bez doprovodu), DH10, DH12, DH14
Z1 (krátká a snadná trať pro rodiče s dětmi), TF (fáborky značená trať pro děti s možností stínování), T1, T2
Přihlášky: do 16. 5. 2021 do 23:59; pro registrované přes přihláškový systém ORIS
(oris.orientacnisporty.cz); pro neregistrované v klubech ČSOB pomocí jednorázové přihlášky v systému
ORIS, ve výjimečných případech e-mailem na ekonompraha.ob@gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata
ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihláška e-mailem musí být v následujícím formátu - dodržujte i
pořadí údajů: reg. číslo závodníka (pokud má, jinak uvést neregistrovaný), kategorie, číslo SI čipu, příjmení
a jméno.
Dohlášky na místě budou možné podle technických možností pořadatele a dle volných map.
Půjčování čipů: požadavek na zapůjčení (půjčovné 50,- Kč/čip) uveďte v přihlášce. Od nečlenů ČSOS může
být proti zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč. Čip si vyzvedněte před závodem na prezentaci.
Startovné:

do 16. 5. 2022

na místě

DH10F, DH10, HD12, HD14, TF

60,- Kč

80,- Kč

Z1

60,- Kč

60,- Kč

100,- Kč

160,- Kč

T1, T2

Veškeré platby zasílejte na účet EKP 2100577906/2010 (Fio Banka, a.s.), variabilní symbol dle Orisu.
Upřednostňujeme platbu za celé oddíly.
Prezentace: v centru závodu, 15:30 -17:30 hodin.
Kategorie Z1 si na prezentaci vyzvednou průkazku.
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Start: Intervalový; 00=16:00 hodin; uzavírá se v 18:10 hodin
Závodník je povinen si v koridoru provést vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu, startuje se „na
krabičku“, čas se tedy měří po oražení SI krabičky „START“.
Mapy jsou umístěny na startovní čáře. Po startu je povinný úsek značený oranžovými fáborky na mapový
start (začátek orientace) označený v terénu lampionem. Startovní časy všech kategorií budou přiděleny na
startu.
Startovní interval soutěžních kategorií (DH10, DH12, D14) jsou 2 minuty. Ostatní kategorie mohou startoval
po oražení startovací krabičky. Start bude organizován pořadatelem.
Kategorie Z1 běží bez měření času.
Cíl: Závod končí po oražení SI krabičky „CÍL“ na cílové čáře. Vyčítání čipů a tisk lístečků s mezičasy je
v centru závodu. Cíl se uzavírá v 19,15 hodin. Občerstvení v cíli není zajišťováno.
Prostor závodu, umístění startu a cíle: viz mapka
Mapa: Prales Kbely – měřítko 1: 4 000, ekvidistance 2m, mapoval Radim Ondráček, stav květen 2022,
mapový klíč ISSprOM 2019, rozměr A4.
Mapa nebude vodovzdorně upravena, v případě nepříznivého počasí bude na startu možnost odebrání
mapníku. Mapy se v cíli nevybírají, dodržujte fair play.
Zakázané prostory: soukromé plochy (ISSOM 2007 527.1), zakázaný prostor (ISSOM 709.0) – šrafované
oblasti; zákaz vstupu do závodního prostoru mimo vlastní závod s výjimkou nejkratší cesty od MHD, viz
plánek.
Povinný úsek: Povinný úsek na mapový start 60 m.
Zvláštní mapové značky:
zelený křížek: vývrat; černý krížek: lavička, herní prvek; černé kolečko: infocedule
Terén: Městský park, městské sídliště a příměstský les, rovinatý, herní prvky. Jelikož se jedná o prostor ve
městě, mohou se zde pohybovat i obyčejní civilisté např. na procházce se psem, nebo na kole. Chovejte se
proto ohleduplně.
Upozornění: závod probíhá za plného provozu, část kategorií zabíhá do městského sídliště, dejte pozor
na auta a dbejte zvýšené opatrnosti!!!
Omezení běžeckého oblečení a obutí: Zákaz používání bot s hřeby! Bude kontrolováno na startu.
Doporučujeme zakrytí dolních končetin.
Vzdálenosti:

místo konání závodu (centrum)– start

700 m

místo konání závodu (centrum) – cíl

0m

Cesta na start bude značená modrobílými fáborky, umístění je uvedeno v mapce.
Popisy kontrol: nejsou vytištěny na mapě; budou k dispozici k odběru v centru závodu.
Výsledky: Předběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na shromaždišti, konečné včetně mezičasů
v systému ORIS a na webu závodu.
Vyhlášení výsledků: nebude.
Způsob ražení: Elektronické, jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu KONTAKTNÍHO
(dotykového) ražení.
V případě poruchy razí závodník kleštěmi do políček R1-R3 na mapě. Mapu s náhradním ražením odevzdá
v cíli závodu rozhodčímu, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole závodník
vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu a to i případě, že závod
nedokončil. Každý čip může být v závodě použit pouze jednou.
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Pro kategorie Z1 ražení kleštěmi na kontrolách do papírových průkazek.
Předpokládané časy vítězů soutěžních kategorií: Dle soutěžního řádu
Časový limit: 60 minut pro všechny kategorie.
Protesty: Se vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat
po ukončení závodu na adresu: Libuše Fantová, Svážná 1007, 252 29 Dobřichovice
Předpis: Běží se dle platných Pravidel OB.
Funkcionáři:
Ředitel závodu:

Jana Zurynková

Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:

Libuše Fantová, R1
Radim Ondráček

Jury: Složení jury závodu bude vyvěšeno na shromaždišti.
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
Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním,
oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.
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, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS.
Parametry tratí:
Kategorie
Kontroly
D10F
7
H10F
7
D10
13
H10
13
D12
15
H12
20
D14
18
H14
21
TF
7
T1
13
T2
21
Z1
10

Délka
1,8 km
1,8 km
2,5 km
2,5 km
3,2 km
3,7 km
3,9 km
4,3 km
1,8 km
2,5 km
5,2 km
1,7 km

Trať pro DH10F a TF je značena v terénu červenobílými fáborky.
Trať Z1 není fáborkovaná, jedná se o lehkou trať na úrovni DH10.
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