
 ROZPIS
3. závodu Žaket Pražského poháru žactva – DsM

3. závodu seriálu „Dny s mapou v pražských lesoparcích“

Pořádající orgán: Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt: SK Praga Praha (PGP)

Datum: Středa 25. 5. 2022

Centrum závodu: Louka s dětským hřištěm na křižovatce ulic Hostavická a Kyjská, Praha 9 - Hloubětín
https://en.mapy.cz/s/korobabole  ,   GPS: N 50°6.07413', E 14°32.35343'.

Doprava: Metro B: stanice Hloubětín, Bus a tramvaj: zastávka Hloubětín.
Pořadatel důrazně doporučuje využití MHD, parkování aut nebude organizováno!

Vypsané kategorie: Soutěžní pohárové: D10, D12, D14, H10, H12, H14
Soutěžní nepohárové: D/H10F (fáborkové tratě pro děti do 10 let bez doprovodu).
Nesoutěžní začátečnické:  Z1 (HDR) – bez fáborků!!!
Nesoutěžní tréninkové: T2, T4. 

Mapa: Lehovec, 1:7500, ekv. 5m, stav březen 2022, formát A4. Mapa nebude vodovzdorně 
upravena.

Terén: Městský zvlněný les, porostově rozmanitý, louky, zástavba. Všude se pohybuje velké 
množství civilistů, v zástavbě i auta.
Doporučená obuv: terénní(bez omezení). Doporučujeme zakrytí dolních končetin.

Prezentace: V centru od 15:45 do 17:45

Start: 16:00 – 18:00, startovní čas bude přidělen na startu. Startovní interval soutěžních kategorií 
1 minuta. Ostatní kategorie mohou startovat libovolně po oražení startovací krabičky.

Cíl: Uzávěrka cíle v 19:00 hodin (v 19:05 začneme stahovat kontroly z lesa).

Vzdálenosti Start i cíl budou v blízkosti centra závodu. Vzdálenosti budou upřesněny v pokynech.

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent, v režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení 
do vzdálenosti cca. 0,5 m).
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu 
vymazání.
Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi. Mapu s 
náhradním ražením pak předloží ke kontrole rozhodčímu v cíli.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip i v případě nedokončení 
závodu.
Pořadatel nebude zajišťovat půjčování SI čipů!!!
Začátečníci v kategorii „Z“ mají klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu/mapy.

https://en.mapy.cz/s/korobabole


Popisy kontrol: Budou vytištěny na mapě a k dispozici ke stažení na stránce závodu v ORISu.

Přihlášky: Pomocí el. přihláškového systému ORIS: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7222
Neregistrovaní závodníci se přihlašují pomocí jednorázové přihlášky v systému ORIS.
Nouzově na e-mailovou adresu: jan.kabat#seznam.cz. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli,
kdy obdržíte odpověď.
1. termín do pondělí 23. 5. 2022 23:59, 2. termín do úterý 24. 5. 2022 19:00.
Přihlášky na místě pouze do počtu připravených map. Budeme se snažit mít určitou rezervu,
ale chcete-li mít jistotu, že se na vás dostane, přihlaste se předem. 

Vklady: Kategorie do 23. 5. 23:59 do 24. 5. 19:00/na místě
D/H10, D/H10F, D/H12, D/H14, Z1 60 Kč 80 Kč
T3, T5, 80 Kč 150 Kč
U klubů registrovaných v ČSOS preferujeme platbu startovného předem na účet SK Praga. 
Doklad o zaplacení v systému ORIS.

Občerstvení: nebude.

Mytí a WC na místě nebudou žádné mobilní toalety ani možnost umytí!!!

Školka: Nebude.

Výsledky: Předběžné výsledky pouze online: https://liveresultat.orientering.se
Konečné výsledky v systému ORIS.

Vyhlášení Vyhlášení výsledků nebude.

Informace:  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7222  .   Dotazy e-mailem na: jan.kabat  #  seznam.cz  .

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB.

Protesty: S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

GDPR: Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů a to v 
podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. V průběhu akce 
mohou být pořizovány fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci, apod. Dále zde mohou být 
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků. Nesouhlas s fotografováním je třeba 
zřetelně oznámit fotografovi.

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Štěpán Kožina
Stavitel tratí: Eliška Chrzová
Hlavní rozhodčí: Martin Jonáš
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