Memoriál kpt. Karla Pavlíka

Rozpis
6. závod podzimního MANUFAKTURA Pražského žebříčku (v kategoriích DH 10 až DH 18)
6. závod podzimního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kategoriích DH 10 až DH 18)
6. závod podzimního veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kategoriích DH 35 až DH 75)
Závod systému Ranking s koeficientem 1,0 a Rankingu veteránů
Veřejný a náborový závod

Pořádající orgán:

Pražský a Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt:

SK GORDIC Praha Kačerov (MKP), TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy (KNC) a SK Stopa Praha, z.s. (SSP)

Datum:

Neděle 20.10.2019 – sprint

Centrum závodu:

Areál Černokostelecký pivovár – GPS 49.997891N, 14.864875E

Kategorie:

A. Soutěžní kategorie
D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75, H85
Směrné časy dle oblastního SŘ 2019.
Ve všech soutěžních kategoriích platí zákaz doprovodu. V případě nízkého počtu přihlášených může pořadatel
některé kategorie sloučit. Kategorie DH21 budou rozděleny na základě Rankingu (k 30.9.2019) na podkategorie
H21L a D21L o max. 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. Držitelé licence E, R a A (DH 18-20) mohou
startovat v podkategorii L i nad uvedený počet. O udělení divoké karty pro start v podkategorii L lze požádat
soutěžní komisi Pražské oblasti ČSOS.
B. Tréninkové kategorie
kategorie
TF
T3
délka (km)
2,0
3,0
obtížnost
Po fáborcích
V tréninkových kategoriích včetně je dovoleno „stínování“ (ne-aktivní doprovod další osoby pro případ, že by se
závodník dostal do problémů). Mapu si bere pouze závodník, nikoli doprovod.
C. Kategorie pro veřejnost
kategorie
Z1 (HDR)
Z2
délka (km)
1,5
3,0
obtížnost
V kategoriích pro veřejnost je možné startovat v libovolně velkých skupinách. Na mapě bude vytištěn mapový
klíč, slovní popisy kontrol a závodní průkaz pro oražení kontrol jehličkovými kleštěmi. Úplným začátečníkům na
startu vysvětlíme vše potřebné pro úspěšné zvládnutí trati.
Z1 (HDR) je trať určená pro začátečníky a rodinné týmy s menšími dětmi; trať není fáborková.

Přihlášky:

Soutěžní a tréninkové kategorie do neděle 13.10.2019 23:59 hod výhradně přes přihlašovací systém ORIS:
https://oris.orientacnisporty.cz
Výjimečné pak na-mail : prihlasky.kostelec@seznam.cz
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Přihlášky do soutěžních kategorií přes ORIS budou akceptovány do středy 16.10.2019 23:59 hod, přihlášky na
místě pouze dle kapacitních možností pořadatele - za zvýšené startovné (neplatí pro kategorie Z1, Z2, TF, DH10F
– tyto kategorie se mohou přihlásit i na místě za základní startovné)
Kategorie pro veřejnost - přihlášky v elektronickém přihláškovém systému ORIS nebo na místě na oddělené
prezentaci pro příchozí, bez omezení, kdykoliv až do 13 hodin.

Vklady:
Kategorie
DH 10F, TF

Do 13.10
80 Kč

Po 13.10 a na místě
80 Kč

DH 10 až DH 14, DH 65, DH 75

80 Kč

120 Kč

Ostatní soutěžní kategorie

120 Kč

180 Kč-

Trénink T3

120 Kč

180 Kč

Pro veřejnost Z1, Z2

100 Kč

100 Kč

Půjčovné za kontaktní SI čip:
Ztráta zapůjčeného SI čipu:

40,- Kč.
700,- Kč, novější typ podle skutečné pořizovací ceny.

Platbu vkladů zasílejte na bankovní účet 2900883792/2010, variabilní symbol = kód oddílu v adresáři ČSOS; do
zprávy pro příjemce napište pouze registrační zkratku oddílu.
Systém ražení:

Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie. Příchozí kategorie klasické ražení
kleštěmi do startovního průkazu.
Všechny kontroly (včetně cílové) budou nastaveny v bezkontaktním režimu BEACON (umožňující ražení do
vzdálenosti 20 - 40 cm).
V centru závodu bude k dispozici krabička SIAC battery test pro ověření dostatečné kapacity baterie čipu. V
posledním startovním koridoru bude umístěna krabička SIAC test umožňující ověření funkčnosti bezkontaktního
ražení.
Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení SIAC čipů za poplatek 80 Kč. Požadavek na
zapůjčení uvádějte prosím u přihlášky (poznámka na ORISU), případně lze rezervovat zapůjčení čipu i emailem.
Upozorňujeme, že počet čipů je limitován.

Prezentace:

V centru závodu od 9:00 až 10:30 hod.
Změna kategorie je považována za dohlášku. Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu je za 20 Kč.

Start 00:

11:00, intervalový
Soutěžní kategorie dle startovní listiny.
Tréninkové kategorie mají oddělený startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes
startovací krabičku podle pokynů pořadatele (min. 1 min startovní interval v kategorii).
Kategorie pro veřejnost mohou startovat kdykoliv bez omezení z odděleného startovního koridoru až do jeho
uzavření.

Vzdálenosti:

Centrum - prezentace
Centrum - parkoviště osobních aut
Centrum – start
Centrum – cíl

Mapa:

Memoriál kpt. Karla Pavlíka, 1 : 4 000, E 2m, formát A4
autor mapy Zdeněk Koč; stav léto 2019, zpracováno podle ISSOM2007, mapy nebudou vodovzdorně upraveny

Popis terénu:

Historická část města a okolí zámku.
Zákaz použití obuvi se hřeby, optimální je běžná běžecká obuv.

Parkování:

Podle pokynu pořadatelů, parkovné nebude vybíráno.
Pořadatel doporučuje využití hromadné dopravy (autobusy č. 381 a 387 z konečné metra C - Háje).

Protesty:

Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro zaslání protestů proti
oficiálním výsledkům: Michal Reichl, Láskova 1796/15, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00

Dětský koutek:

Po dobu závodu bude otevřen v centru závodu dětský koutek.

Občerstvení:

V centru závodu bude zajištěno občerstvení. Další podrobnosti včetně možnosti objednávání jídel budou
uvedeny v ORISU a na webu závodu.

Upozornění:

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc v centru závodu.

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 informačním systému ORIS.

0m
do 1000 m
do 1500 m
od 500 m

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.

Ředitel závodu:

Jindřiška Havlíčková

Hlavní rozhodčí:

Michal Reichl, R2

Stavitel tratí:

Zdeněk Koč, R2

Informace:

Web závodu - http://oz2019.stopapraha.cz/
Kontakt – zkoc.par@tiscali.cz

Různé:

Provozování prodejní nebo propagační činnost je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Pražské oblasti sekce OB ČSOS
v roce 2019.

Rozpis závodů byl schválen soutěžní komisí sekce PKS ČSOS dne 21.6.2019.

Michal Reichl
hlavní rozhodčí

Jindřiška Havlíčková
ředitel závodu

