ROZPIS
závodu systému Ranking s koeficientem 1,00
závodu podzimních žebříčků pro Pražskou a Středočeskou oblast

Pořádající
orgán:

Praţský svaz orientačního běhu

Pořádající
subjekt:

Vysokoškolský sportovní klub MFF Praha (MFP)

Datum:

sobota 24. 10. 2009

Centrum
závodu:

Říčany, koupaliště Jureček
GPS 50°0'4.048"N, 14°40'39.707"E
Shromaţdiště není kryté, ale máte moţnost postavit oddílové stany.

Doprava a
parkování:

U koupaliště je pouze malé parkoviště. Kdo se nevejde, bude muset parkovat v přilehlých,
ale i ve vzdálenějších ulicích. Prosím, berte ohled na místní obyvatelstvo. Do Říčan se
dostanete pohodlně i hromadnou dopravou (PID). Podrobnosti budou zveřejněny
v pokynech.

Terén:

Příměstský les, typický středoevropský terén s hustou sítí komunikací, místy podrost.
Doporučujeme krytí dolních končetin.

Charakteristika
závodu:

krátká trať
závod HSH Rankingu (v kat. D/H21 K/L) (koeficient 1,00)
závod ţebříčku Praţské a Středočeské oblasti (v kat. DH12 aţ DH20)
závod SmartMaps Cupu (v kat. D/H12 aţ D/H20 a D/H21L)
závod veteránského ţebříčku (v kat. D/H35L-, 45L-, 55-, 65- a 75-)
veřejný a náborový závod

Vypsané
kategorie:

HDR (linie s doprovodem rodičů)
D/H 10L (linie bez doprovodu rodičů)
D/H -10, -12, -14, -16, -18, -20, 21L, 21K, 35L-, 35K-, 45L-, 45K-, 55-, 65-, 75P (náborová kategorie na úrovni mladších ţáků)
T4 (kratší tréninková trať)
T6 (delší tréninková trať)
Závodníci kategorie HDR a T6 mohou startovat kdykoliv v době otevření startu. Kategorie
P a T4 startují kdykoliv přibliţně od času 40, bude upřesněno v pokynech.
V bezprostřední blízkosti shromaţdiště bude pro nejmenší děti postavena jednoduchá
fáborková trať. Startovné je zdarma a není nutné se předem přihlašovat.
Předpokládané časy vítězů jsou podle SŘ PSOB.
Kategorie DH21 budou rozděleny do podkategorií L a K na základě rankingu k 30. 9. 2009.
Podkategorie D/H21L mají kapacitu 90 závodníků. Drţitelé licence E, R a A (DH18-20),
kteří se do podkategorie L nekvalifikují umístěním v Rankingu, mohou startovat
v podkategorii L i nad uvedený počet.

Mapa:

Údolí raků – západ pro delší tratě,
mapa Jureček pro ostatní
pro obě mapy platí měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, stav léto 2009, mapový klíč ISOM, autoři
Vítězslav Zajíc, Michal Hodek, Jan Sládek, David Roţek mapy nebudou vodovzdorně
upraveny, rozměr A4

Prezentace:

od 8:00 h. Změny a dohlášky pouze do 9:00, později nebudou akceptovány. Oddíly bez
dohlášek a změn mohou prezentovat aţ do 9:30.

Start:

intervalový, 00=10:00, vzdálenost 1300 m

Cíl:

300 m ze shromaţdiště, cesta na start nevede okolo cíle

Systém ražení:

Při závodě bude pouţit systém raţení SportIdent (SI). Závodníci, kteří nedisponují
vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč. Záloha na půjčení
pro neregistrované závodníky je 700 Kč.

Přihlášky:

do 17. 10. 2008 23:59:59 hodin pomocí přihláškového systému OB-Haná,
www.obhana.cz/prihlasky.asp.
Ve výjimečných případech se lze přihlásit i mailem na adresu: pz09(zavinac)mff.cuni.cz.
Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdrţíte odpověď. Přihlášku pošlete v povinném
formátu ČSOB.
Pozdní přihlášky (výhradně e-mailem) za zvýšené startovné pouze na místa vakantů a do
náborových kategorií.
Poţadavky na startovní čas závodníka vznesené aţ po zveřejnění startovky nebudou
akceptovány, včasným poţadavkům se budeme snaţit vyhovět v rámci pravidel a
moţností.
Náborové kategorie (HDR, P, T4, T6) se mohou přihlásit aţ na místě během prezentace do
9:00h. Bude jim umoţněn start kdykoliv ve vymezeném časovém intervalu přes startovací
krabičku. Závodníci kategorie HDR a T6 mohou startovat kdykoliv v době otevření startu.
Kategorie P a T4 startují kdykoliv od času 40.
Budeme samozřejmě rádi, pokud se přihlásíte předem, abychom pro vás mohli připravit
dostatečné mnoţství map.

Vklad:

do 17.10.2009

od 18.10.2008

T4, T6

90Kč

90Kč

HD10L, HDR, P

40Kč

40Kč

Ţactvo a veteráni nad 65- včetně

40Kč

70Kč

ostatní

90Kč

130Kč

- vklad je moţné zaplatit předem na účet č. 2800000278/2010 u Fio, druţstevní záloţna,
uveďte var. symbol „27XXXX“ kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOB
- nebo v hotovosti na prezentaci
Vyhlášení:

Vyhlášení výsledků bude. Místo a čas upřesníme v pokynech.

Školka:

Během vašeho pobytu v lese, vám vaše ratolesti pohlídáme. V blízkosti školky bude pro
nejmenší postaven fáborkový závod.

Občerstvení:

Po doběhu šťáva v cíli. Na trati nebudou občerstvovací stanice.
V areálu koupaliště je restaurace a bufet provozovaný místním majitelem.

Další akce
v okolí:

Lesní běh

Ve stejný den dopoledne se v blízkosti shromaţdiště (sokolovna Radošice)
pořádá místní běţecký oddíl kros na 11km (hlavní kategorie). Dětské
kategorie startují od 10 hodin, dospělí a veteráni od 12 hodin. Pokud byste
chtěli stihnout OB i kros, budeme se snaţit vám vyjít vstříc vhodným
nalosováním startovního času.

Den s
Gigasportem

V okolí areálu prodejny Gigasport v obchodním centru v Čestlicích bude
odpoledne probíhat propagační akce, jejíţ součástí bude orientační závod ve
sprintu a závod v trail-o.

Protesty:

písemně s vkladem 200Kč k rukám hlavního rozhodčího

Jury:

Sloţení jury bude zveřejněno nejpozději v době ukončení prezentace v den závodu.

Informace:

http://www.ms.mff.cuni.cz/mfp/pz09/
Dotazy nejlépe na pz09(na)mff.cuni.cz.
Telefon pouţijte aţ jako krajní moţnost.
Informace ke startovce Miroslav Šimek, tel. 603 530 304
Ostatní Libor Forst 732 48 50 51
Poţadavky na startovku nelze podávat telefonem, ale pouze písemně na adresu
pz09(na)mff.cuni.cz do doby zveřejnění startovky.

Funkcionáři
závodu:

ředitel

Libor Forst

stavitel tratí

David Roţek

hlavní rozhodčí

Lenka Forstová R3

záloţní hlavní rozhodčí

Marek Blahuta R3

počítačové zajištění

Miroslav Šimek

tajemník

Petra Roţková

V Praze dne 12. 9. 2009

Schváleno soutěţní komisí PSOB dne 15 .9. 2009

Lenka Forstová
hlavní rozhodčí

