
 

ROZPIS ZÁVODU 
 Středočeský pohár žákovských štafet 
 Veřejný závod štafet pro nežákovské kategorie 

 Veřejný závod jednotlivců na liniové (fáborkované) trati 
 

Datum: středa 24.9.2014 

Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: SK Kamenice 

Typ závodu: Štafety 

Průběh závodu: Závod probíhá podle Soutěžního řádu pražské a středočeské oblasti ČSOS 

Shromaždiště: 
Srub GIZELA – Velký Altán v Krčském lese 
50°1'47.116"N, 14°28'44.194"E (odkaz na mapu) 

Mapa: 
Hrádek 1 : 10 000 (bude upřesněno v pokynech), E = 5m, stav 2010,  
použitý mapový klíč ISSOM 2007, mapa nebude vodovzdorně upravena 
(bude upřesněno v pokynech dle počasí), rozměr A4 

Terén: 
Městský park – les, mírné svahy, jinak převážně rovina, velké  množství 
komunikací 
Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí! 

Kategorie: 

3- členné štafety v kategoriích: 
 DH-10, DH-12, D-14, H-14, OPEN 
 
V kategorii DH-10 a DH-12 mohou startovat dívky i kluci v jedné štafetě, 
v kategorii H -14 může startovat dívka za kluka, v kategorii D -14 nesmí 
běžet kluk za dívku. 
 
Trať OPEN (délka úseku cca 4 km), ženy i muži mohou být v jednom týmu. 
Kategorie není věkově omezena. Mohou běžet i neregistrovaní závodníci 
(pokud nemají k dispozici SI, požádají o zapůjčení) a štafeta může být 
složena z členů různých oddílu. 
 
- všechny kategorie jsou farstovány (mimo linie) 
- předpokládané časy na jednom úseku 15 minut  
 
Závod jednotlivců D10L, H10L a HDR po fáborkách. 
Penalizace za chybnou kontrolu 5 minut.  

Prezentace: 
v místě shromaždiště od 15:00 do 15:30. 
Prosíme o dodržení těchto časů. 

Start: 

Hromadný start prvních úseků  
00 = 16:30  
DH10 start 00 
DH12 start 05  
D14, H14, OPEN start 10,   
Další úseky startují předáním štafety formou plácnutí předchozím úsekem. 
Vzorová předávka proběhne v 16:20. Závodníci jsou povinní běžet se 
startovacích číslem! 
 
Kategorie DH10L+HDR startují libovolně na krabičku, v čase od 16:45 do 
17:30. Fáborky barvy oranžové. 

Vzdálenosti: 

zastávka MHD Chodov - shromaždiště: 1200 m  
shromaždiště - start : 0 m 
cíl - shromaždiště : 0 m 
Cesta bude značena fáborky od metra  

http://www.mapy.cz/#!x=14.478943&y=50.029754&z=16&t=s&d=user_14.478943,50.029754,Shromaždiště~_1


 

Doprava: 
Metro C – do zastávky Chodov 
Autobus –  115, 135, 177, 193, 197 do zastávky Chodov 
Autobus – 193, 197 – do zastávky Petýrkova 

Parkování: Na sídlišti – NEDOPORUČUJEME, bývá dost plné 

Výsledky: Budou průběžně vyvěšovány v prostoru centra závodů 

Vyhlášení: 
Budou vyhlášeny nejlepší 3 žákovské štafety v každé kategorii bez ohledu 
na příslušnost k pražské nebo středočeské oblasti. 
Tři nejlepší v každé kategorii v závodě jednotlivců na liniové trati. 

Systém ražení: 

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. 
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a 
kontrolu vymazání. Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy 
klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak 
odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. 
Mapu si po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci. 
Po doběhu do cíle je závodník povinnen nechat si vyčíst čip. 
Jeden čip NESMÍ být použit opakovaně.  

Přihlášky: 

Termín: do neděle 21.09.2014 23:59:59 pomocí systému ORIS (štafety) a 
emailem (jen kategorie D10L, H10L a HDR!).  
Po tomto termínu nepřijímáme další přihlášky!!! 
Přihlášky kategorií D10L, H10L a HDR zasílejte výhradně emailem na 
adresu frantisek_pasek@yahoo.com (ideálně v povinném formátu ČSOS). 
V naléhavých případech (změna závodníka, zrušení štafety atd.) kontaktujte 
frantisek_pasek@yahoo.com.  
U každého závodníka musí být uvedeno číslo SI čipu nebo požadavek na 
jeho zapůjčení (poplatek 20,-Kč/čip). 
Soupisky výhradně přes systém ORIS do úterý 23.9.2014 do 20:00; 
výjimečně ve středu do 15:30h, pak už NE! 

 
Startovné 

Za každou štafetu 200 Kč, DH10L, HDR 50Kč za závodníka. 

Platby: 

Převodem na účet 35-8964910267/0100, variabilní symbol 27xxxx (místo 
xxxx dosaďte číslo oddílu z adresáře) nebo hotově na prezentaci za celý 
oddíl. Smíšené štafety, které nebudou pod hlavičkou žádného oddílu 
samostatně. 

Občerstvení 
V místě shromaždiště stánek s občerstvením (pivo, limo, káva, párky v 
rohlíku, oplatky 

WC: Nebude zajištěno  

První pomoc: Drobná ošetření v cíli 

Funkcionáři: 

Petr Valášek R2 - ředitel závodu  
Martin Škvor R3 - hlavní rozhodčí  
Kristýna Hlubučková - stavitelka tratí  
 
Případné dotazy ohledně závodu na  
petr.valasek7@gmail.com 
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