Rozpis
Trojský orienťák 2018
3. závod Žaket pražský pohár žactva
a přebor Župy podbělohorské ČOS
pořádaný za podpory Magistrátu hl. m. Prahy, MČ Praha - Troja,
Galérie hl. m. Prahy, nakladatelství Žaket a
Městské policie v Praze 7
Pořádající orgán:Pražský krajský svaz ČSOS
Pořádající subjekt:oddíl orientačního běhu TJ Sokol Troja
Datum:
středa 30. 5. 2018
Místo konání: Trojské nábřeží a trojské kopce
Shromaždiště:kemp TJ Sokol Troja, Trojská ulice 171a
Na shromaždišti bude k dispozici stan na úschovu věcí a toalety.
Vstup do restaurace na shromaždišti je zakázán ve znečištěných botách a v botách
s hřeby.
Doprava:Pro dopravu na závod využijte MHD (velmi malá možnost parkování)
Nejbližší zastávka MHD:Čechova škola - bus 112
Kategorie:
Soutěžní: HD10, HD12, HD14
Nesoutěžní: HD10L, HDR, T3, T5, P - příchozí
Přihlášky:
1. termín do neděle 27. 5. 2018 do 23:59
pro registrované přes přihláškový systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz)
pro neregistrované přihlašení zde:
https://goo.gl/forms/zHUABEXhn3FW5WBg1
Dohlášky po prvním termínu a na místě jsou možné jen dle technických možností
pořadatele za zvýšené startovné.
Startovné:
do 27. 5. 2018 23:59 / po 27.5.2018
HDR, HD10L, HD10, HD12, HD14, P: 30,- Kč / 60,- Kč
T3, T5: 70,- Kč / 100,- Kč
Startovné se platí hotově při prezentaci.
Půjčovné SI čipu: 40,- Kč/den (za ztrátu SI účtujeme 700,- Kč), požadavek na
zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Od závodníků bez registrace v ČSOS bude
vybírána záloha 500 Kč. Bude vybíráno v hotovosti při prezentaci.
Prezentace: Na shromaždišti, 15:30 -18.00 hodin.
Start: Intervalový; 00=16:00; uzavírá se v 18:15; startovní časy budou přiděleny na
startu, startovní interval v soutěžních kategoriích je 2 minuty.
Cíl:Bude zde možnost občerstvení (voda, šťáva). Cíl se bude uzavírat v 19:30 hodin.
Vyčítání SI čipů bude na shromaždišti, k vyčtení čipů se dostavte co nejdříve po
ukončení závodu.

Typ závodu:sprint
Mapa:
Trojský kůň 2 (všechny kategorie mimo T5) - měřítko 1:4 000, ekvidistance 2m
(formát A3).
Troooja (kategorie T5) – měřítko 1:6 200, ekvidistance 2-5m (formát A3).
Mapa nebude vodovzdorně upravena.
Terén:vltavský břeh, zámecký park (běhat pouze po cestách), rovinatý
s protipovodňovým valem. Pro T5 - Troja kopec.
Mohou se zde pohybovat i obyčejní civilisté např. na procházce se psem, sportující.
Chovejte se proto ohleduplně. Zákaz používání bot s hřeby!
Vzdálenosti:
shromaždiště – start cca 200 m
cíl – shromaždiště cca 200 m
Popisy kontrol:Dostupné k vyzvednutí na shromaždišti.
Délky tratí: Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a etapách budou odpovídat
směrným časům
Omezení:
překonávání živých plotů v zámeckém parku Troja je důvodem k diskvalifikaci
závodníka.
Pro T5: 
závodníci mohou přebíhat vozovku ulice Trojská pouze po vyznačených
přechodech pro chodce, v mapě vyznačeno jako průchod.
Výsledky:Předběžné výsledkové listiny podle kategorií dostupné na shromaždišti,
konečné včetně mezičasů v systému ORIS a na webu závodu.
Vyhlášení výsledků se nebude konat.
Způsob ražení:SportIdent, možnost zapůjčení čipu u pořadatele.
U kategorie P kleštěmi do průkazky.
Časový limit:60 minut pro všechny kategorie.
Protesty:S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu na adresu Křivenická 424, 18100
Praha 8
Předpis:Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a
Prováděcích pokynů k soutěžím sekce OB v roce 2018
Funkcionáři:
Ředitel závodu: Milan Paukert
Hlavní rozhodčí: Miroslav Bazika
Stavitel tratí: Urban Tahotný
Bližší info: mb78@volny.cz

