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

Pořádající
orgán:

Pražský svaz orientačních sportů

Pořádající
subjekt:

OB Říčany (RIC)

Datum:

středa 13.5.2015

Centrum
závodu:

Říčany, koupaliště Jureček, hřiště na 50. rovnoběžce, GPS: 50°0'0.0"N, 14°40'44.092"E.

Doprava a
parkování:

·

Vlakem S9 do stanice Říčany - z Prahy hl.n. směr Strančice/Benešov, vlak jede
každých 15 minut, doba jízdy 25 minut. Z nádraží do centra závodu po zelené
turistické značce (cca 1000m).

·

Autobusem PID č. 303,381,382,383,385,387 (od metra Háje nebo Chodov) do
zastávky Říčany, U nem. Od zastávky ulicí Tyrše a Fügnera na sever do centra
závodu (cca 500m).

·

Na kole z Prahy (např. Háje-Křeslice-Pitkovice-Benice-Lipany-Říčany).

·

Autem. Pořadatel nebude organizovat parkování. Dodržujte pravidla silničního
provozu, berte ohled na domorodé obyvatelstvo. Doporučujeme parkoviště u
koupaliště Jureček.

Terén:

Příměstský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací. Středem mapy
probíhá údolí potoka s prudšími svahy, v rovinatějších pasážích místy náletové 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)
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:

Jureček, 1:10 000, ekvidistance 5m, stav jaro 2015, autor Milan Borovička

Prezentace:

V centru od 15:30 do 18:00.
Závodníci si vyzvednou na prezentaci průkazky a zkontrolují, zda je průkazka správně
vyplněná. Průkazky budou na prezentaci po oddílech – v rámci urychlení prosíme oddíly,
aby prezentovaly dohromady.

Start:

16:00 – 18:00 h, start intervalový, startovní čas bude přidělen na startu. Vzdálenost
centrum – start do 500m, značeno modro-bílými fáborky.

Cíl:

V centru závodu. Uzávěrka cíle v 19:00 hodin.

Systém ražení:

Průchod kontrolou si závodník označí kleštičkami do papírové průkazky.

Přihlášky:

Za základní startovné do pondělí 11.5.2015 23:59:59 hodin pomocí přihláškového
systému ORIS, http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3144
Za zvýšené startovné do úterý 12.5.2015 23:59:59 hodin pomocí přihláškového systému
ORIS, nebo na místě u prezentace.
Ve výjimečných případech se lze přihlásit i mailem na adresu: ppz2015@obricany.cz.
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 pěknou barevnou předem
vytištěnou mapu, přihlaste se předem.

Vklad:

do 11.5.2015

od 12.5.2015

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. Preferujeme hromadnou platbu za oddíl.
Výsledky a
vyhlášení:

Výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru. Vyhlášení nejlepších (pro soutěžní
kategorie, D/H10L a HDR) proběhne v 17:45 na základě doběhů do času 17:30. Máte-li
tedy ambice na přední umístění a chcete si užít stupně vítězů, přijďte závodit dřív.
Vyhlášeni budou první tři místa průběžného pořadí, předány budou drobné ceny od
sponzora závodu. Konečné výsledky budou samozřejmě obsahovat i závodníky
doběhnuvší po čase 17:30. Konečné výsledky budou publikovány na webu závodu.

Občerstvení:

Bude otevřen bufet v areálu koupaliště (pivo, limo, utopenec, bonbóny atp.), dorostenky a
maminky z oddílu OB Říčany pro vás též napečou vynikající buchty. Pro gurmány je cca
200m od centra závodu vyhlášená restaurace Jureček.

Informace:

http://www.obricany.cz/poradame
Dotazy emailem na ppz2015@obricany.cz

Funkcionáři
závodu:

ředitel závodu

David Rožek

stavitelé tratí

Barbora Vyhnálková, David Rožek

hlavní rozhodčí

Petra Rožková R3

tajemník

David Michalička

V Říčanech dne 21.4.2015

David Rožek
ředitel závodu

