
 

 
 

 
Nové Strašecí 2019 

 

Pokyny   
 

k žebříčkovým závodům 
1. závodu Podzimního žebříčku Středočeské oblasti 2019 (kategorie DH10 – DH18) 

1. závodu Manufaktura pražského žebříčku žebříčku - podzim 2019 (kategorie DH10 – DH18) 
1. závodu Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti - podzim 2019 

(kategorie DH35 – DH75) 
1. závodu Manufaktura ligy 2019 

Závodu systému Ranking pro rok 2019 (kategorie DH21), koeficient 1,00 
Závodu Rankingu veteránů 

 
k veřejným a náborovým závodům 

 
k doprovodným závodům – veřejným závodům na 3 tratích 

 
 
Upozornění a zákazy: 
 
Zakázaným prostorem  
je v době před a během žebříčkových závodů část města Nové Strašecí, 
ohraničená od jihozápadu ulicemi Čsl. armády - Palackého - Havlíčkova – Karlovarská - Mšecká a od 
severu ulicí U Libeně 
do centra přijíždějte ulicí U Libeně (viz níže) 
 
Parkování 
výhradně v centru závodů (viz níže) 
 
Povinný úsek 
všechny tratě mají za 1. polovinou délky, za kontrolou č. 59, povinný přeběh silnice, hlídaný 
městskou policií Nové Strašecí – buďte opatrní a dodržujte pokyny příslušníků městské policie 
 
Bezpečnost  
závody probíhají za běžného provozu, osob i automobilů 
cesta na start vede po kraji silnice a městskou zástavbou 
nejančete 
 
nejvíce frekventovaná místa jsou hlídána pořadateli a městskou policií 
i tak buďte pozorní a ohleduplní, ať nedojde ke kolizím 
 
 



 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí 
 
Zákaz použití bot s hřeby 
 
Sběrná kontrola není přístupná  
 
 
 
Pořádající orgán:  
Středočeský krajský svaz ČSOS 
 
Pořádající subjekt:  
Klub orientačního běhu Kladno, z.s. 
 
Datum: 
Sobota 28.9.2019 
 
Centrum závodu:  
Nové Strašecí, okres Rakovník, fotbalové hříště, U Stadionu 957  
https://mapy.cz/s/navehenete 
50.1618658N, 13.9026997E 
!!Příjezd – pouze ulicí U Libeně, po odbočení z ulice Mšecké  
(silnice č. 237, za sjezdem z D6, nebo po příjezdu od Mšece). 
Část města v okolí centra je zakázaným prostorem (viz výše)! 
 
Parkování:  
Na pozemku, přiléhajícím na východě k centru závodů 
https://mapy.cz/s/movatenahu  
50.1624008N, 13.9053669E   
Dbejte pokynů pořadatelů, dodržujte dopravní předpisy, buďte ohleduplní. 
!!Neparkujte jinde ve městě 
 
Druh závodu: 
Závod jednotlivců ve sprintu, intervalový start 

 
Předpis:  
Závod probíhá podle platných 
Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PKS ČSOS, Prováděcích předpisů SKS ČSOS a PKS ČSOS 
 
Prezentace:  
V centru závodu 8:30 – 9:45 
kategorie pro veřejnost do 11:00 
kategorie O (doprovodné odpolední závody) – přihlášky na místě do 12:30 
                     
Start:  
Intervalový 
 
žebříčkové a veřejné a náborové závody 00 = 10:30 
kategorie Z1, Z2, T3, TF  mohou startovat kdykoliv mezi 10:30 a 12:15 dle pokynů pořadatele na 
startu, startují „na krabičku“, tj. startovní čas se začíná měřit oražením startovací krabičky.  
Všechny ostatní kategorie startují dle startovní listiny. 
 
doprovodné závody 00 = 13:00, start „na krabičku“ 
 



Mapa:  
Nové Strašecí 1 : 4 000 
stav září 2019, ekvidistance 2,5 m, formát A4  
mapovali Václav Kohout a Jiří Cabrnoch  
mapový klíč ISSOM 2007 
mapa není vodovzdorně upravena 
 
Terén:  
Historické město a novější výstavba rodinných domů a sídlišťátko, několik uzavřených areálů,  
rovina s 1 hlubokým údolím, většinou pevný tvrdý povrch. 
 
Systém ražení: 
SPORTident – všechny kontroly (včetně cílové) budou nastaveny do režimu bezkontaktního ražení 
BEACON 
(umožňuje ražení do vzdálenosti 20 – 40 cm, umožňuje samozřejmě i kontaktní ražení).  
V centru závodu bude k dispozici krabička SIAC battery test pro ověření kapacity baterie čipu.  
V posledním startovním koridoru bude umístěna krabička SIAC TEST umožňující ověření funkčnosti   
bezkontaktního ražení. 
 
Popisy kontrol:  
žebříčkové, veřejné a náborové závody - samoobslužný odběr v centru 
doprovodné závody - na mapě  
 
Časový limit:  
45 minut 
 
Vzdálenosti:  
parkování - centrum – do 0,3 km 
centrum – start (žebříčkové, veřejné a náborové závody) – 1,9 km, převýšení 20 m, modrobílé fáborky 
centrum – start (doprovodné závody) – 0, 25 km, převýšení - 3 m, zelenobílé fáborky 
centrum – cíl: 0, 05 km, bez fáborků 
 
Vybírání map: 
mapy v cíli nebudou vybírány, chovejte se prosíme Fair Play, nepředávejte informace o tratích těm,  
kteří budou teprve startovat 
 
Vyčítání čipů:  
v centru, každý závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip 
 
WC:  
Toi-Toi v centru na startu 
 
Výsledky:  
budou průběžně vyvěšovány v centru závodu 
vyhlášení vítězů kategorií DH10 až DH21L a kategorií neslyšících proběhne co nejdříve po doběhu 
pro nejlepší závodníky máme diplomy a věcné ceny od našich partnerů 
 
Odměna pro HD10F, TF, Z1:  
každý závodník obdrží po vyčtení čipu sladkou odměnu  
 
Občerstvení:  
v cíli šťáva 
a těšte se na dobroty od našich mistryň pekařek v centru 
              
           



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 
 
Informace: 
http://www.kobkladno.cz/straseci2019 
Jan Beneš (startovní listina) honzabenes@email.cz 
Pavel Vinš pavel.vins@zaket.cz  
https://www.facebook.com/kobkladno/ 
 
1. pomoc:  
zajištěna pořadatelem v centru 
 
Funkcionáři závodů:  
Žebříčkové a veřejné a náborové závody 
ředitel:   Pavel Vinš R2 
hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R1 
stavba tratí:  Pavel Vinš R2 
Doprovodné závody 
ředitel a stavba tratí:      Václav Kohout 
 
Protesty: 
Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč  
na místě, nebo na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241,  272 03, Kladno Dříň 
 
Jury:  
Jana Komersová  
Miloš Novák 
Lída Hrdličková 
 
Ochrana osobních údajů: 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu  
 ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. 
 
Fotografování 
V průběhu 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 z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.  
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.  
 

Poděkování za vstřícný a konstruktivní přístup: 
 

Městu Nové Strašecí 

 
Základní a mateřské škole J. A. Komenského v Novém Strašecí 

 
 


