ROZPIS

1. závod DsM a Žaket Pražského poháru žactva 2022

Středa 11.05.2022

DATUM

Pražský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů

POŘADAJÍCÍ ORGÁN
POŘADAJÍCÍ
SUBJEKT
FUNKCIONÁŘI

OK KAMENICE, z.s.
Ředitel závodu
Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí

MŠ Blatenská, (mapa) Blatenská 2145/2
Víceúčelové umělé hřiště (mapa) v ulici Kaplanova

CENTRUM ZÁVODU
KATEGORIE

Petr Valášek, R1
Přemysl Prášek, R2
Eliška Hájková, R3

Soutěžní kategorie:
•
D10, D12, D14
•
H10, H12, H14
Nesoutěžní tréninkové kategorie:
•
T1 (krátká)
•
T2 (dlouhá)
•
TF (děti bez rodičů. Trať je nefáborková!!!)
Nesoutěžní kategorie pro veřejnost/začátečníky:
•
Z1 (ex. HDR, POZOR! Trať je nefáborková!!! Ideální pro rodiče s dětmi do 10let)
Z důvodu ke složitosti místa závodu NEBUDE ŽÁDNÁ KATEGORIE S FÁBORKY!!!

DOPRAVA A
PARKOVÁNÍ

Pořadatel důrazně doporučuje, využití hromadné dopravy pro cestu na závod. Pořadatel
nezajišťuje hromadné parkování osobní vozidel!!! Doporučené parkování je v OC CHODOV. Cca
600m od shromaždiště. První 4 hodiny zdarma.
Městská hromadná doprava
Zastávka
Dědinova
Roztyly
Chodov

Linky

Vzdálenost do centra

BUS

135, 203

100m

BUS

135, 203

METRO

C

BUS

115, 135, 154, 177, 197

METRO

C

800m
600m

VZDÁLENOSTI

Doporučené parkování – centrum: 600m
Centrum – Start 800m
Cíl - Centrum 0m
Centrum – Prezentace 0m

MAPA

PAPOUŠKŮV REVÍR
Stav – k duben 2022, rozměry A4
měřítko 1:4000
e=2m
Použitý mapový klíč ISSprOM2019-2
Autor mapy: Adam Hájek
mapa nebude vodovzdorně upravena, v případě nepříznivé předpovědi počasí budou na startu
mapníky k volnému odběru

TERÉN

Městské sídliště, 90% zpevněný povrch, 10% travnatý porost

OMEZENÍ BĚŽECKÉ
OBUVY

Bez omezení. Doporučujeme hladké běžecké boty

RAŽENÍ

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent pro kategorie H10, H12, H14, D10, D12,
D14, T1, T2,, pouze v kontaktním režimu.
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 povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu a to i případě, že
závod nedokončil. Každý čip může být v závodě použit pouze jednou.
Pro kategorie Z1 ražení do papírových průkazek kleštěmi na kontrolách

POPISY KONTROL

Budou k dispozici na shromaždišti k volnému odběru.

PREZENTACE

Na shromaždišti 15:30 – 18.00

START

00 = 16:00 – 18:15
Cesta na start značena po modrobílých fáborcích (800m)

PŘÍHLÁŠKY

Do pondělí 09.05.2022 do 23:59 pomocí el. přihláškového systému ORIS neregistrovaní závodníci
v členských klubech ČSOS se přihlašují pomocí jednorázové přihlášky v systému ORIS (návod
v odkazu). Ve výjimečném případě se lze přihlásit na email prihlasky@okkamenice.cz (rozhodující je
datum doručení přihlášky). Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášku pošlete v povinném formátu ČSOS. Uveďte jméno, registrační číslo, kategorii, kterou chcete
běžet, číslo svého SI čipu nebo požadavek na zapůjčení (půjčovné 40 Kč/čip). Závodníci s neúplnými
údaji v přihlášce nemusí být zařazeni do startovní listiny soutěží. Od nečlenů ČSOS může být proti
zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč.
Dohlášky na místě možné jen podle technických možností pořadatele do vydání všech map. (budeme
se snažit mít dostatečnou rezervu). „Pokud chceš mít jistotu startu, přihlas se předem!“

VKLADY

Kategorie

Řádný

po termínu

DH-10, 12, 14, TF

60 Kč

80 Kč

Z1

60 Kč

60 Kč

T1, T2

100 Kč

160 Kč

vklad je možné uhradit na účet OK KAMENICE, bankovní spojení
2201340123/2010, jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOS, nebo v hotovosti při
prezentaci
- změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma
ŠKOLKA

Nebude organizována

OBČERSTVENÍ

Nebude

PROTESTY

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu.

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, startovky a výsledků na webu závodu a v přihláškovém systému
ORIS

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.

INFORMACE

Přemysl Prášek, email: pk.prasek@seznam.cz, tel: 605 305 943

