
Středočeský krajský svaz ČSOS 
 
 
 

  

SPOLEČNÉ POKYNY 
 

3. a 4. závodu Manufaktura Středočeského žebříčku a Pražského žebříčku (podzim) 
v kategoriích DH10 až DH18, DH21L, 

závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35-75 
a veřejného a náborového závodu v kategoriích HD10L, HDR, P, T3 a T5 

 
které jsou zároveň závodem celostátního Rankingu (koeficient 1.00)  v kategoriích DH21 

 

 
POŘADATEL 

 
OK KAMENICE, z.s. 

DATUM 

 
Sobota 21. 10. 2017 Neděle 22. 10. 2017 

 
TYP ZÁVODU Oba dny krátká trať s intervalovým startem 

CENTRUM Louka v osadě Vavřetice, obec Babice 
GPS: 49.8863547N, 14.6265928E mapa zde 
Centrum závodu bude stejné pro oba dny.  

PARKOVÁNÍ Auta - parkování na pronajaté louce v osadě Vavřetice. Odbočka z Benešovské na okraji 
Babic (bude značeno). Poplatek za parkovné 30kč/den. Prosíme, dodržujte pokyny 
pořadatelů. Platí zákaz parkování mimo vyhrazené parkoviště. 

SHROMAŽDIŠTĚ Na louce bude k dispozici občerstvení s větším párty stanem a dalšími stany. Doporučujeme 
oddílové stany (lze nechat přes noc na shromaždišti). Oba dny bude probíhat prodej 
sportovního zboží, zajišťuje firma APM Sport a Sporticus. 

DĚTSKÁ ŠKOLKA Na shromaždišti v samostatném stanu, připraven bude také dětský závůdek. 

STRAVOVÁNÍ Bohatě zásobený bufet pořadatele i s jídelnou. V nabídce budou sladké koláče od 
kamenických maminek, slané pečivo, párky v rohlíku, mňamky z grilu, káva, čaj a další 
pochutiny ☺ 
 

MAPA Valnovka 
Stav – podzim 2016, rozměry 210x297mm 
měřítko 1:10 000 
e = 5 m 
mapa vodovzdorně upravena  
Použitý mapový klíč ISOM2000.  
Autor mapy: Roman Horký 

Gabrhele 
stav – říjen 2017, rozměry 210x297mm, 
měřítko 1:10 000 pro všechny kategorie,  
e = 5 m 
mapa vodovzdorně upravena  
Použitý mapový klíč ISOM2000.  
Autor mapy: Roman Horký a Vojtěch Kettner 

TERÉN Kopcovitý, bohatý na porost a místy terénní 
detaily, závěrečná část většiny tratí bude 
svažitý seběh. 

Kopcovitý, s proměnlivou průběžností a 
vegetací, hustá síť komunikací, místy výrazné 
terénní tvary, kameny a skalky, které jsou 
pozůstatkem těžby. 
 

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. 
Čip může být v každém závodě použit pouze jednou. 

 
POPISY KONTROL Budou k dispozici k volnému odebrání v centru závodu. 

https://mapy.cz/s/28vuQ


PREZENTACE V centru po oba dny 8.30 – 9.30 hodin 
Dohlášky za zvýšené startovné dle možností pořadatele. Pro kategorie HDR, HD10L, HDR 
a příchozí (P) dohlášky bez zvýšení startovného. Zapůjčení čipu SI za poplatek 40 Kč. 
Od nečlenů ČSOS může být proti zapůjčení čipu vyžadována záloha 700 Kč. 
 

STARTOVNÍ LISTINA Bude vyvěšena na webu závodu a ORISU, v centru závodu a na startu. 

START 00 = 10:00 pro oba dny po modrobílých fáborkách 
 

Kategorie HDR, HD10L, P, T3 a T5 startují v samostatných koridorech po příchodu na start 
do času 150 (12:30 hodin) na samostatné startovací krabičky SI. 

 
Závodník je povinen si před startem vynulovat a zkontrolovat svůj čip. 

 
Vzhledem k velkému množství závodníků, dochází vzhledem k losovacímu klíči 
rozložení startovních časů na více jak 3 hodiny! Nelze vyhovět všem požadavkům na 
změnu startovního času. 
 
Povinný úsek ze startovní čáry na mapový start, který každý závodník musí dodržet, 
bude zaznačen v mapě i popisech: 

 
 
 

VZDÁLENOSTI Parkoviště – Centrum 0 m 
Centrum – Start 1500 m, 120m převýšení 
Centrum – Cíl do 600 m 
Cíl – Start 900m, 120m převýšení 
 
Cesta na start vede přes cíl, kde bude 
možnost odložení věcí. 
 
Cesta na start i cíl je vedena přes silnici 
I/603 Benešovská. Pro závodníky bude 
připravený improvizovaný přechod pro 
chodce s pořadatelskou službou! Prosíme, 
nepřebíhejte silnici v jiném místě, než je 
vyznačeno (podmínka Policie ČR). 

 

Parkoviště – Centrum 0 m 
Centrum – Start 750 m, 25m převýšení 
Centrum – Cíl 600 m 
Cíl – Start 150m, 25m převýšení 
 
Cesta na start vede přes cíl, kde bude 
možnost odložení věcí – k dispozici bude 
přístřešek. 

UPOZORNĚNÍ Po oba dny bude v lese velké množství kontrol, i blízko sebe, a tratě se často kříží. Dbejte 
proto na dodržení správného pořadí kontrol a kontrolujte si kódy. 
 
V sobotu vede prostorem méně frekventovaná komunikace, prosíme o zvýšenou opatrnost 
při překonávání. 
 
V neděli jsou některé kontroly umístěny v blízkosti prudkého srázu, v terénu bude 
označeno červeno-bílou páskou, buďte v těchto místech obzvlášť opatrní. 
 
Po oba dny bude v mapě i v lese vyznačeno několik zakázaných prostorů. Respektujte 
je! Porušení zákazu bude důvodem k diskvalifikaci. 
 

CÍL Mapy se v cíli nevybírají. Dodržujte pravidla Fair play. 

LINIE Trať linie bude v terénu vyznačena fáborky. 

ČASOVÝ LIMIT 90 minut 

OBČERSTVENÍ  V cíli bude voda se šťávou. 
 

WC V centru závodu „toiky“ a dvě v blízkosti sobotního startu. V neděli budou pouze v centru. 
 



MYTÍ Nebude zajištěno. 

VÝSLEDKY 

 
Průběžně vyvěšovány v centru závodu. Dále budou promítány na obrazovce v blízkosti 
vyčítání. Vyhlášení výsledků pro kategorie dětí a žactva po každém závodě cca ve 14 hodin. 
Na závěr vyhlášení je připravena tombola pro všechny účastníky závodu o hodnotné ceny 
od našich sponzorů. 

 
PRVNÍ POMOC První pomoc na prezentaci. 

JURY ZÁVODU Složení jury bude vyvěšeno v centru závodu. 

PROTESTY S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Poštovní adresa hlavního rozhodčího:  
Přemysl Prášek, Na Rozcestí 1296/12, 
Praha 9, 190 00 

S vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
Poštovní adresa hlavního rozhodčího:  
Lukáš Kettner, Na Pískách 514, Hostivice, 
253 01 
 

FUNKCIONÁŘI Ředitel závodů: Petr Valášek 
Hlavní rozhodčí: Přemysl Prášek, R3 
Stavitel tratí: Boris Navrátil, R3 

Ředitel závodů: Přemysl Prášek 
Hlavní rozhodčí: Lukáš Kettner, R3 
Stavitel tratí: Vojtěch Kettner, R3 

 


