ROZPIS
závěrečného závodu Českého PRE-O poháru 2019
a veřejného závodu v trail-o
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořádající
subjekt:

VSK MFF UK Praha (MFP)

Datum:

3. 11. 2019

Centrum:

Zadní vstup do Průhonického parku, 49°59'29.5"N 14°33'05.4"E

Terén:

Přírodní park se skalnatými svahy, množství vrstevnicových tvarů (nosíky, údolíčka,
skalní srázy). Cesty s pevným podkladem. Nadmořská výška 300 m n. m.

Kategorie:

E-Open, E-Para, E-Junior, A-Open, A-Para, A-Junior.
Účast v kategoriích Junior je omezena věkovou hranicí 20 let. Účast v kategoriích Para je
vyhrazena pro držitele ekvivalentu IOF Paralympic Eligibility.

Mapa:

Průhonice Paradise 2019, ISSOM, 1:3 000, E=2,5 m, mapoval R. Horký, stav léto 2019,
revize L. Forst
Mapy pro klasické tratě budou mít rozměr A4 a budou vodovzdorně upraveny.
Žádná předchozí orienťácká mapa prostoru neexistuje.

Embargo:

Před závodem je embargovaný celý prostor parku jižně od vyhlídky Gloriet.

Parametry tratí:

E: 20 kontrol (+/- 30 %) + 1 klastr TC, délka cca 0,5 km, stoupání 5 m
A: 10 kontrol (+/- 30 %) + 1 klastr TC, délka cca 0,5 km, stoupání 5 m, bez Zero kontrol.

Pravidla:

Soutěží se dle platných českých pravidel trail-o. Výjimky (vyznačené v Rozpisu tučným
písmem) byly schváleny SK trail-o.

Systém ražení:

E: Ražení pomocí aplikace ANT v režimu razících stanovišť. Na každém razicím
stanovišti bude několik smartphonů a bude možné razit několik úloh. Závodník
přijde, identifikuje se pomocí pořadateli zapůjčeného NFC čipu a v ANTovi si
vybere úlohu a označí odpověď. Podobný proces bude probíhat i na startu a v cíli.
Závodníci, kteří mají zájem si aplikaci vyzkoušet ještě před závodem, si ji mohou
stáhnout z webu http://ant.yq.cz/puncher-cz.html, kde naleznou i základní návod.
A: Klasické ražení vlastními kleštěmi do papírových průkazek.

Přihlášky:

Do 29. 10. 2019 23:59 hodin pomocí přihláškového systému ORIS,
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5418.
Dohlášky na místě pouze dle možností pořadatele.

Vklad:

E: Dospělí 250 Kč, Junioři 125 Kč.
A: Dospělí 100 Kč, Junioři 50 Kč.
Platba v hotovosti na prezentaci.

Doprava:

Doporučujeme k dopravě použít městskou hromadnou dopravu. Z metra Opatov jedou
autobusy 363 a 385 cca každých 15–30 min do zastávky Průhonice, hájovna, k nalezení
spojení použijte web www.dpp.cz.
Jízdenka po Praze stojí 32 Kč, jízdenka do Průhonic 40 Kč. Celodenní jízdenka po Praze
stojí 110 Kč, do Průhonic si ale budete muset 18 Kč připlatit. Celodenní jízdenka na
všechny potřebné zóny stojí 160 Kč.

Parkování:

Parkování je možné na parkovišti parku, ale nepodařilo se domluvit změnu ceny, takže
musíte zaplatit 50 Kč.

Prezentace:

Na startu závodu.

Start:

11:00-12:00, intervalový, bez startovní listiny.

Vzdálenosti:

Zastávka Průhonice, hájovna – centrum:
letiště V. Havla – centrum:

800 m
45 km

centrum – časovka
časovka – start
cíl – centrum

400 m
600 m
1,4 km + 20 m převýšení

Vyhlášení:

3. 11. bezprostředně po skončení závodu, předpokládaný čas 14:00.

Jury:

Složení bude oznámeno v Pokynech, předseda jury: Ján Furucz (SVK)

Námitky a
protesty:

Námitky se podávají písemně libovolnému funkcionáři závodu.
Protesty se podávají písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 250 Kč.

Občerstvení:

Voda v cíli klasiky. Veřejná stravovací zařízení v obci.

WC:

Bezbariérové WC v parku mezi časovkou a startem.

GDPR:

Podáním přihlášky každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů
v platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní
listiny resp. výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V průběhu akce
mohou být pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam sloužící k informování
veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být
pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci pořádajícího klubu). Nesouhlas s fotografováním je třeba předem oznámit
fotografovi.

Funkcionáři
závodu:

Ředitel

Helena Nyklová

Hlavní rozhodčí

Lenka Forstová

Stavitel
Oponent

Libor Forst
Lenka Forstová

Informace,
kontakt:

http://mfp.mff.cuni.cz/ptp2019, mailto:ptp2019(zavinac)mff.cuni.cz

Souběžný závod

V sobotu 2. 11. pořádá oddíl LME klasiku a TempO ve Mšeně, asi 50 km od Prahy.

V Praze dne 8. 10. 2019

Helena Nyklová, ředitelka závodu

Schváleno soutěžní komisí trail-o dne 14. 10. 2019

