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ROZPIS
4. závodu Žaket Pražského poháru žactva
Závod série Dny orientace v přírodě

Pořádající
orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající
subjekt:

SK Praga Praha (PGP)

Datum:

středa 3. 6. 2015

Centrum
závodu:

Kunratický les, Srub Gizela, Souřadnice: 50.0298,14.479

Doprava:

-

Metro C: Chodov

-

Bus 177, 193: Petýrkova – bude značeno

Terén:

Městský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací. Středem mapy
probíhá údolí potoka s prudšími svahy, v rovinatějších pasážích místy náletový podrost a
průchodné hustníky. V lese probíhala v zimním období probírková těžba, některé cesty
mohou být rozblácené. Po březnové vichřici jsou v některých místech nové vývraty a
spadané větve.

Pravidla:

Závody probíhají podle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu.

Vypsané
kategorie:

Soutěžní kategorie D/H -10, -12, -14
Těžší tréninkové tratě pro veřejnost T3-krátká (3km), T5-delší (5km)
Pro zkušené T5-Ultimate (5km na mapě bez cest)
Lehká trať P2 (délka cca 2km) pro příchozí - jednotlivce či skupinky
Fáborkové tratě D/H 10L (děti do 10 let bez doprovodu rodičů), HDR (děti s rodiči)

Mapa:

Hrádek, 1:10 000, ekvidistance: 5m, stav: jaro 2013, autor: Petr Uher

Prezentace:

V centru od 15:45 do 18:00.
Závodníci si vyzvednou na prezentaci průkazky a zkontrolují, zda je průkazka správně
vyplněná.

Start:

16:00 – 18:00 h, start intervalový, startovní čas bude přidělen na startu.
Start bude v blízkosti centra závodu.

Cíl:

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

Systém ražení:

Průchod kontrolou si závodník označí kleštičkami do papírové průkazky.

Přihlášky:

Za základní startovné do pondělí 1.6.2015 21:00 hodin pomocí přihláškového systému
ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3165 .
Za zvýšené startovné do úterý 2.6.2015 21:00 hodin pomocí přihláškového systému

ORIS, nebo v omezeném množství na místě u prezentace.
Ve výjimečných případech se lze v uvedených termínech přihlásit i e-mailem na adresu:
prihlaskyppz@gmail.com. Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.
Přihlášky na místě pouze do počtu připravených map. Budeme se snažit mít určitou
rezervu, ale chcete-li mít jistotu, že dostanete na startu mapu, přihlaste se předem.
Vklad:

do 1.6.2015

od 2.6.2015

D/H -10,-10L,-12,-14, HDR, P2

30 Kč

60 Kč

T3, T5

50 Kč

80 Kč

Startovné se vybírá pouze hotově na prezentaci. Pokud možno připravte si částku přesně.
Pokud chcete prezentovat celý oddíl současně, prosím o upozornění e-mailem, průkazky
si předem patřičně zkompletujeme.
Výsledky a
vyhlášení:

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru. Konečné výsledky budou publikovány na
stránce závodu v systému ORIS.

Občerstvení:

Bude otevřen srub Gizela (pivo, limo, klobása atp.)

Informace:

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3165
Dotazy emailem na: prihlaskyppz@gmail.com

Funkcionáři
závodu:

20.5.2015

ředitel závodu

Regina Ježková

stavitel tratí

Šimon Navrátil

Regina Ježková
ředitelka závodu

