
  

 

 

 

Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

ROZPIS 

Klacky [8] open 2017 

pod záštitou radní Prahy 3 Ireny Ropkové 

POŘADATEL 
OK Kamenice 
TJ Hostivice 

DATUM 21. 6. 2017 

MÍSTO KONÁNÍ 
ZŠ Chelčického, Chelčického 43, Praha 3 - Žižkov 

GPS: 50.0839683N, 14.4601294E, (odkaz na mapu) 

TYP ZÁVODU 

Sprintové štafety 
4 – členné štafety, 2 ženy a 2 muži. Pořadí závodníků ve štafetě je stanoveno stejně jako na 

závodě MČR - DHHD (1. úsek žena, 2. úsek muž, 3. úsek muž, 4. úsek žena). Úseky žen (1. a 4.) 
jsou kratší 

KATEGORIE 

Vypsané štafetové kategorie   
Ve štafetě MUSÍ být minimálně 2 ženy (mimo kat. OPEN MIX) 

HDF 
Firemní týmy 

Tým bez žen běží mimo soutěž 

HD10 
Děti do 10 let. Velmi jednoduchá trať bez fáborků, převážně po cestách. 

Zvládnou i začátečníci. Tým bez dívek běží mimo soutěž 

HD12 
Děti do 12 let.  

Tým bez dívek běží mimo soutěž 

HD14 
Děti do 14 let.  

Tým bez dívek běží mimo soutěž 

HD21 
Elitní trať bez věkového omezení.  
Tým bez žen běží mimo soutěž 

OPEN MIX Kratší jednoduchá trať bez omezení žen, mužů, oddílové příslušnosti atd. 

 
Za mužské úseky může běžet žena. 

 

Vypsané kategorie jednotlivců 

P Kategorie pro příchozí. Jednoduchá trať pro začátečníky, kratší délka. 

T Tréninková kategorie. Náročnější a delší trať pro zkušené závodníky. 
 

STARTOVNÉ 

Kategorie 
1.termín do 18.6. v 

Orisu 

2. termín do 
19.6. v Orisu  

(+ 50%) 

Na místě 
(pouze do počtu 

vakantů) 

HDF, HD21, OPEN MIX 400,- 600,- 600,- 

HD10, HD12, HD14 200,- 300,- 300,- 

P 40,- 60,- 60,- 

T 50,- 75,- 75,- 
 

PŘIHLÁŠKY 

Přihlášky přes systém Oris. Závod pro štafety a jednotlivce je v ORISU oddělen!!! 
Závod štafet – zde 

Závod jednotlivců – zde 
 

Do neděle 18.6.2017 23:59:59 VÝHRADNĚ přes přihláškový systém ORIS, pro neregistrované 
emailem na adresu KAM-prihlasky.zppz@email.cz . Přihláška e-mailem pro neregistrované je 
přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. 

Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii a pořadí závodníků jak chcete běžet, číslu čipu 
nebo žádost o půjčení. Závodníci s neúplnými údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní 

https://mapy.cz/s/1ExrT
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listiny soutěží.   
Čip smí být použitý při závodě pouze jednou! 

PLATBA 
Možnost platby na účet oddílu 115-1750400227/0100, nebo na místě v hotovosti. 

Upřednostňujeme platbu za celý oddíl najednou! 

DOPRAVA 

Auto – Celá oblast Prahy 3 je v modré parkovací zóně. Pro závodníky NEBUDE zřízeno 
parkoviště.  

 
Značeno ze zastávky MHD Olšanské náměstí  

Bus – 136, 175 
Tramvaj – 5, 9, 15, 26 

MAPA 

Parukářka, měřítko 1 : 4000, ekvidistance = 2m 
Stav a aktualizace – Červen 2017, formát A4, mapový klíč ISSOM2007 

 
autor map: Přemysl Prášek 

Mapa nebude vodovzdorně upravena 

TERÉN 

Vrch sv. Kříže – Les s parkovou úpravou, smíšené hustníky, rozsáhlé travnaté plochy a cestní sít. 
Mnoho detailů na celé mapě.  

Sídliště Žerotínova – Panelové sídliště s velkým množstvím umělých objektů, nepřekonatelných 
zdí a plotů, mnoho detailů. (pouze dospělé kategorie) 

Chovejte se ohleduplně vůči chodcům a cyklistům!!! Park je využíván místními obyvateli 
k rekreaci! 

 
Závod bude probíhat za asistence městské policie, která bude zabezpečovat přeběhy na 

vybraných komunikací. Jiné omezení provozu na místních komunikacích NEBUDE. 
 Prosíme o zvýšenou pozornost při překonávání místních komunikací zejména na sídlišti.  

 
JE PŘISNĚ ZAKÁZÁNO POUŽÍVAT BOTY S HŘEBY. NA STARTU BUDE KONTROLOVÁNO! 

RAŽENÍ 
Sportident (SI card)  

Možnost zapůjčení čipu na prezentaci – cena 20Kč, záloha 400Kč 

POPISY KONTROL Pouze na mapě (pro jednotlivce i štafety) 

PREZENTACE 

V místě shromaždiště,  
15:00 – 15:30 (pro štafety) 

15:00 – 17:45 (pro jednotlivce) 

START 
Hromadný start prvních úseků štafet, po vlnách od 16:30, (interval 5 minut) 

Intervalově pro jednotlivce od 16:30 – 18:00 startovní časy přiděleny na startu 

 VZDÁLENOSTI 

MHD – shromaždiště: 100m 
Start: V místě shromaždiště (pro jednotlivce cca do 100m) 

Cíl: V místě shromaždiště 

CÍL 
Po doběhu je každý závodník povinný vyčíst svůj čip. V případě půjčení čipu ho ihned po 

vyčtení vrátí. 

ČASOVÝ LIMIT 
45 minut od posledního startujícího závodníka. Hromadný start neodstartovaných úseků 

proběhne v 18:00 

WC V budově školy a mobilní WC 

VÝSLEDKY Průběžné výsledky vyvěšovány na shromaždišti (podle možností pořadatele) 

PROTESTY  S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 

FUNKCIONÁŘI 

Ředitel závodu Přemysl Prášek, R3 

Hlavní rozhodčí Vojtěch Kettner, R3 

Stavitel tratí Adam Hájek 
 

WEB ZÁVODU 

Pro štafety - http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4163, 
Pro jednotlivce – http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4172  

Web pořadatele - http://okkamenice.cz/ko17/  

INFO O ZÁVODU Email : pk.prasek@seznam.cz, tel.: 605 305 943 
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