
Středočeský svaz orientačních sportů

POKYNY
8. závodu podzimního žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v 

kategoriích DH12-18;
    závodu Enacon ligy v kategoriích DH10 až DH18;

závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35, 
DH45, DH55, DH65, DH75;

veřejného a náborového závodu,
které jsou zároveň závodem celostátního Rankingu (koeficient 1.00)  v kategoriích DH21 

         

POŘADATEL LBE Orienteering, o.s. a TJ Lokomotiva Beroun o.s. 
POŘÁDAJÍCÍ 
ORGÁN Středočeský svaz orientačních sportů
DATUM Pondělí 28.10.2013
MÍSTO KONÁNÍ Beroun 

SHROMAŽDIŠTĚ Tyršův stadion Beroun , GPS: Loc   49°57'34.411"N, 14°4'19.097"E  (POZOR: drobná změna oproti  
rozpisu – vchod na shromaždiště z Tyršovy ulice)

DOPRAVA
(doporučená)

!!  Zákaz parkování na sídlišti kolem centra  – závodní prostor a navíc modrá parkovací zóna.
Doporučujeme : Auta - Příjezd z dálnice D5 (EXIT 18), dále na kruhovém objezdu směr Koněprusy, po 
500 m odbočka vlevo k vlakovému nádraží Beroun, na parkoviště P+R pod dálnicí (bude značeno). 
Vlak – stanice - Hlavní nádraží Beroun. 
Dále z parkoviště i vlakového nádraží rovně směr centrum, přes lávku (říčka Litavka), po 100 m vlevo  
ulicí  Nábřeží U sokolovny a po 200m vlevo ulicí  Tyršovou. Bude značeno zeleně. Cesta vede kolem 
startu  i  cíle  mimo  závodní  prostor.  Dodržujte  prosím  tuto  doporučenou  cestu  na  shromaždiště  a 
nevstupujte do závodního prostoru. Prosíme, dodržujte pokyny pořadatelů..

PARKOVÁNÍ

Pořadatel  nezajišťuje.  Doporučené parkování na  veřejném  parkovišti  P+R  pod  dálnicí,  GPS:  Loc 
49° 57′ 28.618″N  14° 4′ 31.624″E (kapacita 182 vozů).  Za parkování město Beroun vybírá poplatek 20 Kč 
(parkovací  automat).  Platí  se při  odjezdu z parkoviště.  Prosím připravte si  drobné předem, není kde 
rozměnit.

PREZENTACE

U pokladen do areálu Tyršova stadionu (GPS Loc 49°57'37.853"N, 14°4'19.275"E) –  při cestě od 
parkoviště na shromaždiště - 8:30 – 9:30

− Dohlášky za zvýšené startovné (kromě kategorií HD10L, HDR, příchozí) dle možností pořadatele
− Dohlášky za základní startovné do kategorií HD10L, HDR, příchozí, DNY ORIENTACE V 

PŘÍRODĚ na místě dle možnosti pořadatele 
– Půjčovné SI čipu 20 Kč  + od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 700 Kč

VZDÁLENOSTI
Parkoviště : Parkoviště - Centrum 600m
                    Centrum - Start 400 m
                    Centrum – Cíl 100 m

TYP ZÁVODU

Sprint, intervalový start 
Závody probíhají podle platných pravidel OB a Soutěžního řádu SSOS a PSOS.
Předpokládané časy vítězů podle platných pravidel orientačního běhu, soutěžního řádu soutěží ČSOS a 
soutěžního řádu SSOB pro odpovídající typ trati.
!! Upozorňujeme na dodržování mapové značky 521.1 Nepřekonatelná zeď - Závodníci, kteří poruší toto 
pravidlo, budou diskvalifikováni

KATEGORIE

D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, T
H10, H12, H14, H16, H18, H21L, (H21K nevypisuje se, sloučena s H21L), H35, H45, H55, H65, H75 , 
Náborové tratě a příchozí: fáborková trať - HDR (rodiče s dětmi), D10L, H10L, P, DNY ORIENTACE V 
PŘÍRODĚ. Nasazování závodníků do kategorií DH21 se řídí soutěžním řádem systému Ranking. 
S ohledem na nízký počet závodníků slučujeme kategorii H21K s H21L a kategorii D65 a D55. 

START

00 = 10:00 
po modrobílých fáborkách, cesta bude značena ze shromaždiště 
Kategorie  HDR,  P  startují  na  krabičky  tj.  kterýkoliv  čas  od  10:00  do  11:10  hod.  Kategorie  DNY 
ORIENTACE V PŘÍRODĚ od 10:00 do 11:00 hod. 

MAPA
Beroun, e = 2 m, stav – podzim 2013, rozměr mapy A4. Pro všechny kategorie – měřítko 1:4 000.  Mapa 
není vodovzdorně upravena. Použitý mapový klíč: ISSOM2007
Autoři mapy: Eliška Nosálová – jaro 2011, revize: Pavel Procházka, Tomáš Vaníček, Jakub Veselý – 
podzim 2013

STARTOVNÍ LISTINA Vyvěšena na internetu, v centru závodu a na startu 

http://www.orientacnibeh.cz/ob/dokumenty/pravidla_ob.htm


TERÉN Městská zástavba, park (silně nedoporučujeme obuv s hřeby)

RAŽENÍ

Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent.
Zkontrolujte si číslo čipu ve startovní listině. Případné nesrovnalosti nahlaste na prezentaci. 
Ve startovním koridoru je závodník povinen provést vymazání dat z čipu a kontrolu vymazání. Při poruše 
elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi do políček "R". Mapu s náhradním 
ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si 
po kontrole závodník vyzvedne na prezentaci.
Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip v centru závodu. 
Kategorie DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ startuje bez SI čipu, pouze s papírovou průkazkou.

POPISY KONTROL Budou k dispozici na shromaždišti formou samoobslužného odběru.
CÍL Mapy se v cíli nevybírají. Dodržujte prosím fair play.
ČASOVÝ LIMIT 60 minut

OBČERSTVENÍ

Po doběhu voda se šťávou v cíli.
V prostoru shromaždiště - pořadatelský bufet, (káva, čaj, koláčky),  v centru Berouna je velké množství 
restaurací. 

VÝSLEDKY Průběžné výsledky budou vyvěšeny v centru. 
Konečné výsledky pak budou uvedeny na webové stránce závodu.

VYHLÁŠENÍ

Vyhlášení proběhne v centru závodu ihned po doběhnutí kategorií, kterých se vyhlášení týká. Začátek 
předpokládáme  v  12:30,  čas  bude   průběžně  upřesňován.  Vyhlášeny  budou  jen  dětské  neliniové 
kategorie DH10, DH12, DH14. Vyhlašovat budeme první 3 z  každé kategorie, (diplom, medaile, drobná 
cena) Všechny děti,  které absolvují  jakoukoliv fáborkovanou trať (HDR, D10L, H10L) obdrží  drobnou 
cenu při vyhlášení.  

WC V hale u šaten na shromaždišti. .

SHROMAŽDIŠTĚ

4 šatny a umývárna + venkovní dětské hřiště
Dbejte pokynů pořadatelů
Zákaz vstupu do okrasné zeleně !!!
Přísný zákaz vstupu na přilehlou tribunu a atletický ovál !!!

ŠKOLKA V prostoru shromaždiště. Prosíme, nechávejte děti ve školce jen na nezbytně nutnou dobu.
PRVNÍ POMOC První pomoc na shromaždišti v prostoru dětské školky.

JURY ZÁVODU Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu.
Lenka Forstová (MFP), Dominika Plochová (DKP), Pavel Vinš (DKL)

PROTESTY S  vkladem  200  Kč  hlavnímu  rozhodčímu.  Poštovní  adresa  hlavního  rozhodčího:  Pavel  Procházka,  
Nábřeží Hynka Šlosara 1397, 26801, Hořovice. 

FUNKCIONÁŘI 
ZÁVODU

Ředitel závodu: Pavla Vildmonová 
Hlavní rozhodčí: Pavel Procházka R3 
Stavitel tratí: Jakub Veselý, Tomáš Vaníček

WEB ZÁVODU http://www.ob-lbe.cz/sprint2013

DOPORUČUJEME  NAVŠTÍVIT    Muzeum Českého krasu -   http://muzeum-beroun.cz/09/2013/denkraje13/ 
                                            rozhledna a medvědárium na Městské hoře

Poděkování        Pořadatelé děkují městu Beroun za finanční příspěvek na pořádání závodu , TJ Lokomotivě 
Beroun za poskytnutí areálu Tyršova stadionu a materiální pomoc a všem spřízněným duším, 
které nám poskytli KNOW HOW. 

,

http://muzeum-beroun.cz/09/2013/denkraje13/
http://www.ob-lbe.cz/sprint2013


Obr. 1 :  Příjezd od dálnice D5 k parkovišti před hlavním železničním nádražím

Obr. 2:  Parkoviště (nádraží) - centrum
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