
Pokyny k 
9. závodu Jarního žebříčku Středočeské oblasti jednotlivců (DH10-DH20) 

9. závodu Manufaktura Pražského žebříčku – jaro (DH10-DH18) 
9. závodu Jarní soutěže družstev žactva a dorostu Středočeské oblasti (DH10-DH18) 

9. závodu Veteránského žebříčku Pražské oblasti - jaro (DH35L, DH45L, DH55-DH75) 
Závodu celostátního Rankingu s koeficientem 1,00 (DH20, DH21) 

Závodu celostátního Veteránského rankingu (DH35-DH75) 
Veřejnému a náborovému závodu (DH10F, Z1, Z2, TF, T1, T2) 

 
 

Pořádající orgán:  Středočeský krajský svaz ČSOS 
 
Pořádající subjekt:  Sportovní klub Los Mělník, z.s. 
 
Datum:   neděle 9. června 2019 
 
Typ závodu: krátká trať 
 
Centrum:        Malé Kyšice, bývalé koupaliště v Poteplí (50.0669042N, 14.0750125E) 
 
Parkování:        na louce na S od centra, bude vybíráno parkovné 20 Kč. 
 
Prezentace:  9:30 – 10:15 hod., změny a dohlášky pouze do 10:00 v centru, oddíly 

s předem zaplaceným startovným beze změn a dohlášek mohou 
odprezentovat i později.  
Náborové kategorie Z1 a Z2 mají přihlášky pouze na místě na zvláštní 
prezentaci kdykoliv až do 12:00. 

 
Start: Intervalový, 00 = 11:00 hod. Tréninkové kategorie T1 a T2 mají oddělený 

startovní koridor a mohou startovat kdykoliv v době otevření startu přes 
startovací krabičku podle pokynů pořadatele (min. 1 min startovní interval 
v kategorii). Náborové kategorie Z1 a Z2 mohou startovat kdykoliv 
bez omezení až do 13:30. 

 
Systém ražení:  Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie. 

SI jednotky nebudou v režimu AIR+. Čip SI lze zapůjčit od pořadatele 
za poplatek 40 Kč, od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná 
záloha 1 000 Kč. 
Náborové tratě Z1 a Z2 razí kontroly kleštěmi do průkazky, která je součístá 
závodní mapy, a čas si účastníci měří sami. Ve výsledcích budou náborové 
kategorie vynechány a vzorové ražení bude k dispozici pro samostatnou 
kontrolu na shromaždišti. 

 
Mapa:  Brdce, 1 : 10 000, ekv. 5 m, formát A4, mapový klíč ISOM2000, mapováno 

2013, revize duben 2019, není vodovzdorně upravena, mapovali L. Hýbl, D. 
Komín. 

 
Terén:  Mírně zvlněný terén s hlubokým údolím a hřebenem s velkým množstvím 

situačních detailů (kameny, srázky, kamenná pole), les s velkou členitostí 
porostů různého stáří a průběžnosti. Nevstupujte na čerstvě osázené paseky! 

 
POZOR na zbytky oplocení z ostnatého drátu, především na skalním hřbetě !!! 



 
Fáborkovaná trať:  Kategorie D10F, H10F a TF mají trať vyznačenu fáborky z červenobílé 

vymezovací pásky. Zkracování tratě mimo fáborkovanou trať je povoleno.  
 
Časový limt:  90 minut. 
 
Cíl:  Mapy se v cíli neodevzdávají. Prosíme, dbejte fair-play. Cíl se uzavírá 

v 15:15. 
 
Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: do 300 m 

centrum – prezentace: 0 m 
centrum – start: 400 m, značena modrobílými fáborky 
centrum – cíl: 400 m, značena červenými fáborky. 

 
Vyhlášení:  Přibližně v 15:30 proběhne vyhlášení 1. - 3. místa v kategoriích 10 - 18 let. 

Pokud nenastanou neočekávané technické problémy, budou následně 
spočítány a společně vyhlášeny i Jarní žebříček Středočeské oblasti 
jednotlivců (DH10-DH20), Manufaktura Pražského žebříčku – jaro (DH10-
DH18) a nakonec i Jarní soutěž družstev žactva a dorostu Středočeské oblasti 
(DH10-DH18). 

 
Protesty:  Písemně s vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 

dnů po jeho konání na adresu Sportovní klub Los Mělník, z.s., Rybáře 748/8, 
Mělník, PSČ 276 01 nebo na email losmelnik@gmail.com. 

 
Školka: Bude po dobu závodu k dispozici na shromaždišti, prosíme jen na nejnutnější 

dobu během závodu. 
 
Občerstvení: Po doběhu voda se šťávou v centru závodu. Na shromaždišti bude stánek  

provozovaný místní Restaurací U Netopýra s nabídkou: frankfurtská polévka, 
hovězí guláš, buřty na pivě, klobásy, špízy, grilovaná kýta, párky, utopenci 
šopský salát, nealko nápoje a pivo. 

 
Toalety:  TOI-TOI. 
 
První pomoc:  V centru závodu. 
 
Ochrana osobních Přihlášením se  na tento závod  každý účastník souhlasí se zveřejněním svých  
údajů: osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a 

výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS. 
 
Fotografování: Vprůběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící 

k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. 
v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména zvyhlášení 
výsledků a doběhu do cíle. Vpřípadě, že nesouhlasíte s fotografováním, 
oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.  

 
Pořadatelé:  ředitel: Markéta Šimková, R3 

hlavní rozhodčí: Lukáš Hýbl, R3  
stavitel tratí: Miroslav Šimek, R3  



 
 
Předpis:      Závod proběhne podle platných Pravidel orientačního běhu ČSOS, podle 

Soutěžního řádu PSOS a Prováděcích předpisů PSOS a SSOS  
 
 
 
 
Doprovodná akce: Vyzkoušejte si orientační sport trail-o!       http://www.trailo.cz/co-je-trail-o 

 
Doprovodný závod v disciplíně preO sprint proběhne odpoledne po závodě 
v OB, můžete vystartovat kdykoliv mezi 13:00 a 15:00. Jedná se o krátký 
závod, 300 m, 13 kontrol, s časovým limitem 25 min pro vyřešení. 
Vzdálenosti: centrum-start 1000 m, cíl-centrum 1300 m. Značeno oranžovými 
fáborky od startovního lampionu závodu v OB. Přihlášky do sobotního večera 
v ORISu nebo v neděli přímo na startu, startovné 50 Kč. 

 
 
 
 

 
Děkujeme Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. za vstřícný přístup a svolení uspořádat závody 

na jejich pozemcích, společnosti Poteplí spol. s r.o. za poskytnutí zázemí pro shromaždiště a městu 
Mělník za podporu činnosti Sportovního klubu Los Mělník, z.s. 

 
 
 

 

          
 

 
 

             


