Rozpis: Trojský orienťák 2019
———

2. závod seriálu Dny s mapou v pražských lesoparcích
2. závod Pražského poháru žactva Žaket
Přebor Župy podbělohorské ČOS
pořádaný za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha Troja, Botanické zahrady
Troja, nakladatelství Žaket a Městské policie v Praze 7

———
Pořádající orgán:

Pražský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

TJ Sokol Troja, oddíl orientačního běhu

Datum:

středa 22. 5. 2019

Místo konání:

Trojské kopce

Shromaždiště:

kemp TJ Sokol Troja, Trojská ulice 171a, Praha 7
Na shromaždišti bude k dispozici stan na úschovu věcí a
toalety. Vstup do restaurace na shromaždišti je zakázán ve
znečištěných botách a v botách s hřeby.

Doprava:

Pro velmi limitované možnosti parkování doporučujeme
příjezd MHD - metro C (Nádraží Holešovice) / Tram 17
(Trojská) > bus 112 (Čechova škola)

Typ závodu:

Krátká trať

Kategorie:

Soutěžní: D10, D12, D14, H10, H12, H14;
Nesoutěžní: tréninkové — HD10F (bez doprovodu), TF (po
fáborcích s povoleným stínováním), T3, T5;
začátečnické — Z1 (pro vedení dětí rodiči - HDR), Z3 (lehké),
bez měření času a čipu
Žádná kategorie není vhodná pro jízdu s kočárkem.

Způsob ražení:

Kategorie soutěžní a tréninkové - Elektronický razicí systém
SportIdent. SI jednotky n
 ebudou v bezkontaktním režimu
AIR+. Po doběhu do cíle je závodník povinen vyčíst čip i v
případě, že nedokončí závod. Požadavek na zapůjčení SI čipu
uveďte v přihlášce.
Kategorie Z1, Z3 razí kontroly kleštěmi.

Přihlášky:

1. termín: do neděle 19. 5. 2019 do 23:59
2. termín: do úterý 21. 5. 2019 do 12:00
přes přihláškový systém O
 RIS (oris.orientacnisporty.cz), pro
neregistrované zde: h
 ttps://forms.gle/DzJxqTuodnnhpdS7A
Dohlášky na místě jsou možné jen dle technických možností
pořadatele do vyčerpání map za zvýšené startovné.

Vklady:

1. termín / 2. termín
Z1, Z3: 4
 0 Kč / 40 Kč
TF, HD10F, HD10, HD12, HD14: 4
 0 Kč / 60 Kč
T3, T5: 1 00 Kč / 150 Kč
Startovné se platí hotově na místě, platby za celý oddíl lze
platit převodem na účet 12137071/0100. Platba by měla být
připsána na účet pořadatele do 20.5.2019.
Při úhradě uveďte VS 19nnnn, kde nnnn je číslo oddílu dle
adresáře ČSOS. Do poznámky platby uveďte "startovné PPŽ".
Doklad o zaplacení přineste s sebou na prezentaci.
Půjčovné SI čipu: 4
 0 Kč/den (při ztrátě účtujeme 700,- Kč),
požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Od závodníků
bez registrace v ČSOS bude vybírána v hotovosti při
prezentaci záloha 500 Kč.
Obyvatelé MČ Praha - Troja mají startovné zdarma.
Kategorie TF a Z1 mají v ceně automaticky druhou mapu pro
doprovod (pokud doprovod je).

Prezentace:

Na shromaždišti, 15:30 – 18.00 hodin

Start:

00=16:00. Startuje se do 18:15. Soutěžní kategorie startují
intervalově (odstup 2 minuty). Startovní čas bude přidělen na
startu. Nesoutěžní kategorie startují přibližně po 1 minutě.
Na start povedou modro-bílé fáborky.

Cíl:

Uzavření cíle (a stahování kontrol) od 19:30 hodin. Cesta z cíle
nepovede přes start, nenechávejte u startu své věci. Cesta
bude značena červeno-bílými fáborky. Vyčítání SI čipů bude
na shromaždišti. K vyčtení se dostavte co nejdříve, a to i v
případě nedokončení závodu.

Vzdálenosti:

shromaždiště > start — 1100 m (modro-bílé fáborky)
cíl > shromaždiště — 1100 m (červeno-bílé fáborky)

Mapa:

Nově zmapována Horní Troja, měřítko 1:5000, ekvidistance
2m, ISSOM 2007, stav jaro 2019. Formát A4 - pro HD10,
HD12, HD10F, TF. Formát A3 - pro HD14, T3, T5. Laserový tisk
Žaket. Mapa nebude vodovzdorně upravena.

Terén:

Kopcovitý, se skalnatým vrškem, nepravidelná hustota
porostů, areál botanické zahrady, nedaleké sídliště i divoký
sad. Bohatá síť komunikací a oplocenek. Buďte ohleduplní k
vegetaci a návštěvníkům uvnitř areálu botanické zahrady.
Respektujte zakázané prostory (bílo-červená páska).

Popisy kontrol:

Samoobslužný odběr na shromaždišti

Délky tratí:

Předpokládané časy vítězů v soutěžních kategoriích dle
soutěžního řádu PKS ČSOS.

Omezení:

Zákaz překonávání záhonů (značka 528.1) a vyznačených
ploch v terénu areálu zahrady. Porušení je důvodem k
diskvalifikaci závodníka. P
 ovinné průchody při
vstupu/výstupu z botanické zahrady pro všechny kategorie.
Přísný zákaz používání bot s hřeby!

Výsledky:

Předběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na
shromaždišti, konečné včetně mezičasů v systému ORIS a na
webu závodu. Vyhlášení soutěžních kategorií s předáním
diplomů po skončení závodu od 18:15 hodin.
Vyhlašováni budou závodníci, kteří vyčtou čip do 18:00 hodin.
Proto odstartujte včas!

Protesty:

S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu na adresu
Křivenická 424, 18100 Praha 8

Školka:

Se nezajišťuje

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB
a Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2018

Upozornění:

Provozování prodejní a propagační činnosti je možné pouze
se souhlasem ředitele závodu.

GDPR:

Přihlášením do závodu účastník souhlasí se zveřejněním
svých osobních údajů v informačním systému ORIS. V
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské a propagační
fotografie.

Funkcionáři:

Bližší informace:

Ředitel závodu:

Milan Paukert

Hlavní rozhodčí:

Miroslav Bazika R3

Stavba tratí:

Vladimír Junek R3, Aleš Mička

mb78@volny.cz

—
www.obsokoltroja.wz.cz

