
 

 
 

Humniště 2018 

 

Pokyny k  

 

2. závodu jarního žebříčku Středočeské oblasti 2018 (kategorie DH10 – DH18) 

2. závodu Manufaktura jarního pražského žebříčku žebříčku 2018 (kategorie DH10 – DH18) 

2. závodu jarního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 2018 

(kategorie DH35 – DH75) 

Závodu systému Ranking pro rok 2018 (kategorie DH21), koeficient 1,00 

Veřejnému a náborovému závodu 

 

Upozornění: 

- parkování výhradně v areálu ZD AGRA Řisuty (viz níže) 

- delší tratě překonávají silnici 3. třídy, přeběh je volný, neregulovaný, buďte ostražití 

- dávejte pozor při pohybu v obci a cestě z cíle, i tady jsou silnice. 
- doprovod povolen pouze v kategorii HDR 

- závodníci startují na vlastní nebezpečí 

 

 

Pořádající orgán:  

Středočeský krajský svaz ČSOS 

 

Pořádající subjekt:  

Klub orientačního běhu Kladno, z.s. 

 

Datum: 

neděle 8.4.2018 

 

Centrum závodu:  

Malíkovice, okres Kladno, čp.1, 50.2096431N, 13.9838294E https://mapy.cz/s/1wFTn  

Penzion U Bartoušků https://www.ubartousku.cz/  
V místě je prezentace, restaurace, naše buchty a koláče a káva, louka a sportovní hala jako shromaždiště, Toi- Toi 

budky, školka, prodejní stánek Sporticus 

 

Druh závodu: 

závod jednotlivců na klasické trati, intervalový start 

 

Předpis:  

závod probíhá podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PKS ČSOS, Prováděcích předpisů SKS ČSOS a 

PKS ČSOS 

 

Parkování:  

výhradně v areálu ZD AGRA Řisuty  

   vjezd do areálu - 50.2150483N, 13.9813861E, https://mapy.cz/s/1GfhQ  

dbejte pokynů pořadatelů, dodržujte dopravní předpisy 

buďte ohleduplní k ostatním, zejména obyvatelům Malíkovic 

!!neparkujte jinde v obci 

 
WC:  

Toi Toi v centru a cestou na start (cca 1 km před startem), záchody v penzionu používat nemožno 

 

https://mapy.cz/s/1wFTn
https://www.ubartousku.cz/
https://mapy.cz/s/1GfhQ


Prezentace:  

v centru závodu 8:30 – 9:45 

 

Start:  

intervalový, 00 = 10:30 

kategorie HDR a P a T startují libovolně na startovní krabičku mezi 10:30 a 12:30 (ve startovce nemají uveden 

startovní čas), na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní koridor 

 

Vypsané kategorie:  

- H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75 

- D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75 

- fáborkové liniové tratě pro děti bez doprovodu H10L, D10L 

- fáborková liniová trať pro děti s doprovodem HDR 

- trať pro příchozí P - 3 km, jednoduchá 

- tréninková trať T - 8 km, náročná 

Nasazování závodníků do kategorií D21 a H21 se řídí Soutěžním řádem Rankingu. 

Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení. 

Držitelé licencí E, A, R (HD18 – 20) mohou startovat v kategorii L i nad uvedený počet. 

 

Vklady: 

- HDR, HD10L…..................................................................................60 Kč  

- HD10 – 14, HD65, HD75.…..............................................................60 Kč / po termínu 90 Kč 

- P........................................................................................................100 Kč 

- Ostatní…...........................................................................................100 Kč / po termínu 150 Kč 

Dodatečné přihlášky podle možností pořadatele za zvýšený vklad (netýká se kategorií HDR, HD10L, P). 

Změna v rámci oddílu a kategorie 30 Kč. 

Ostatní změny jsou považovány za dohlášku (zvýšený vklad). 

Možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč, pro neregistrované v ČSOS navíc vratná záloha 700 Kč, při zničení, nebo 

nevrácení čipu propadá, požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce. 

Vklad při podání protestu 200 Kč. 

 

Mapa:  
Humniště 1 : 15 000 pro kategorie: 

   H21L, T8, H35L, H21K, D21L, H45L, H18, H16, D18, D21K, D35L, H35K    

Humniště 1 : 10 000 pro kategorie: 

   H55, H45K, D45L, D35K, H14, D16, H12, D14, D55, H65, H75, D45K, D65, D75, D12, P, T, H10, D10, H10L, 

D10L, HDR 

stav duben 2018, ekvidistance 5m, formát A4  

hlavní kartograf Jiří Cabrnoch 

mapový klíč ISOM 2000 

mapa není vodovzdorně upravena 

 

Terén:  

hodně rozmanitý profilově i porostově, terénní i porostové detaily, částečně opuštěný vojenský areál, mnoho 

komunikací různé kvality, velmi rychlou rovinu střídají hluboká údolí 

 

Časový limit:  

180 minut 

 

Fáborková trať:  

kategorie D10L, H10L, HDR po oranžových fáborkách, s možností zkrácení, za chybějící kontrolu penalizace 5 

minut,  

POZOR!!! doprovod povolen pouze v kategorii HDR  

 

Systém ražení: 

SPORTident (kontaktní režim) 

možnost zapůjčení SI čipu za 40 Kč, pro neregistrované navíc vratná záloha 700 Kč 

v případě poruchy elektronického ražení razí závodníci kleštičkami do mapy do políček označených „R“, mapu 

s náhradním ražením pak odevzdají v cíli 

 



Popisy kontrol:  

samoobslužný odběr v centru  

kategorie s mapou měřítka 1 : 15 000 též na mapě 

 

Uzavření cíle:  

16:30  

 

Vzdálenosti: 

parkování = centrum = 0,8 km, zelené fáborky 

centrum – start: 1,5 km, převýšení 50 m, modrobílé fáborky 

centrum – cíl: 1 km, z kopce, červené fáborky 

                                      

Vybírání map v cíli:  

Mapy v cíli nebudou vybírány, prosíme, chovejte se Fair Play, nepředávejte informace o tratích těm, kteří budou 

teprve startovat 
 

Vyčítání čipů:  

v centru, každý závodník je povinen vyčíst si ihned po doběhu svůj čip  

 

Výsledky:  

budou průběžně vyvěšovány v centru závodu 

vyhlášení vítězů kategorií DH10 až DH21L proběhne co nejdříve po doběhu, pro nejlepší závodníky máme diplomy a 

věcné ceny od našich partnerů 

 

Odměna pro HDR a DH10L:  

každý závodník obdrží po vyčtení čipu sladkou odměnu  

 

Občerstvení:  

u delších tratí na trati, na kontrole 

šťáva v cíli 

napečené dobroty, káva a čaj z rukou našich žen a dívek, v centru 

Penzion U Bartoušků – teplé a studené nápoje, teplá a studená jídla 

 

Školka:  

v centru, naše zkušené matky a dcery se po dobu vašeho závodu postarají o vaše děti 

prosíme – odkládejte děti jen na dobu nezbytně nutnou  

 

1. pomoc:  

zajištěna pořadatelem v centru 

 

Informace: 

http://www.kobkladno.cz/humniste2018 

Jan Beneš (startovní listina) honzabenes@email.cz 

Pavel Vinš pavel.vins@zaket.cz  

https://www.facebook.com/kobkladno/ 

 

Funkcionáři závodu:  

ředitel: Pavel Vinš R3 

hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R1 

stavba tratí: Pavel Vinš R3 

 

Jury: 

Miloš Novák 

Lída Hrdličková 

Jana Komersová 

 

Protesty: 

písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč na místě nebo na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241, 272 03, 

Kladno Dříň 

 

http://www.kobkladno.cz/humniste2018
mailto:honzabenes@email.cz
mailto:pavel.vins@zaket.cz


Poděkování:  

Obci Malíkovice 

Zemědělskému družstvu Kačák (Penzion U Bartoušků) 

Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. 

Zemědělskému družstvu AGRA Řisuty 

 

********************************************************************************** 

 

Přespolní běh v sobotu 7.4.2018:  

V sobotu dopoledne se v Malíkovicích koná přespolní běh  

   Jarní kros okolo Dračí studánky, viz http://www.maratonkladno.cz/index.php?det=717 . 

Jste srdečně zváni.  

V Penzionu U Bartoušků je pak možné posezení v restauraci a přenocování,  

   buď v pokojích na postelích (370 Kč / 1 člověk / 1 noc), nebo na karimatce v tělocvičně s gumovým  

   povrchem (100 Kč), objednávky noclehu a informace na kontaktech uvedených na stránce akce. 

   V mezičase možno navštívit třeba Aquapark Kladno, bazén ve Slaném... 

http://www.maratonkladno.cz/index.php?det=717

