
Memoriál kpt. Karla Pavlíka 

Pokyny 

 
6. závodu podzimního MANUFAKTURA Pražského žebříčku (v kategoriích DH 10 až DH 18) 
6. závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti ČSOS (v kategoriích DH 10 až DH 18) 

6. závodu podzimního veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v kategoriích DH 35 až DH 75) 
Závodu systému Ranking s koeficientem 1,0 a Rankingu veteránů 

Veřejného a náborového závodu 

 
 

Pořádající orgán  
Pražský a Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů  
 

Pořádající subjekty  
SK GORDIC Praha Kačerov (MKP), TJ Sokol Kostelec nad Černými lesy (KNC) a SK Stopa Praha, z.s. (SSP) 
 

Funkcionáři závodu 
Ředitel závodu  - Jindřiška Havlíčková   
Hlavní rozhodčí  - Michal Reichl, R2  
Stavitel tratí  - Zdeněk Koč, R2 
 
Datum:   
Neděle 20.10.2019  

 
Centrum závodu   
Areál Černokostelecký pivovár – GPS 49.997891N, 14.864875E (viz samostatný plánek na ORISu). 
Jsou k dispozici kryté prostory (není místo pro oddílové stany). 
 
Druh závodu 
sprint 
 
Prezentace   
V centru závodu od 9:00 až 10:30 hod. 
Kategorie Z1 a Z2  - registrace na oddělené prezentaci pro příchozí, bez omezení, kdykoliv až do 13 hodin. 
 
Dohlášky na místě jsou možné pouze do volných míst ve startovní listině (vakanty). Preferujeme odprezentování 
celého oddílu najednou! V případě, že jste neprovedli platbu za celý oddíl převodem na účet, připravte si prosím, 
pokud možno, přesnou částku.  
Prezentace bude rozdělena na dvě části: 1) bezdlužníci – ti co mají vše v pořádku a dlužníci 2) dohlášky a změny.  
Prosíme ty, kteří budou doplácet, aby si připravili přesnou částku. 
Přednost u prezentace mají ti, kteří nemají žádné dluhy – zkontrolujte si v ORISu (po kliknutí na částku vpravo pod 
klubovou přihláškou) 
 
Vzdálenosti   
Centrum - prezentace    0 m  
Centrum - parkoviště osobních aut 100 - 700 m  
Centrum – start    1100 m, 38 m převýšení, modrobílé fáborky 
Centrum – cíl     500 m 
 
Parkování   
Podle pokynu pořadatelů, parkovné nebude vybíráno. Příjezd do Kostelce z obchvatu je značen po ulici Kutnohorské 
– viz plánek na webu závodu. Pořadatelé připravili parkování na čtyřech místech (viz samostatný plánek na ORISu) 
zaplňovaných postupně v pořadí P1 – parkoviště v areálu naproti centru závodu;  P2 - oplocený pozemek ŠLP u 
kapličky vedle pivovaru;  P3 – veřejné parkoviště proti zámku ve dvoře; P3 – areál PNEU-CENTER TOMIC, 



 

Kutnohorská 24. V případě naplnění těchto parkovišť parkujte v jižní části města mimo prostoru závodu při dodržení 
dopravních předpisů.  
Pořadatel doporučuje využití hromadné dopravy (autobusy č. 381 a 387 z konečné metra C - Háje).  
 
Popis terénu    
Historická část města a okolí zámku.  
 
Omezení   
Zákaz použití obuvi se hřeby, optimální je běžná běžecká obuv.  
 
Mapa   
Memoriál kpt. Karla Pavlíka, 1 : 4 000, E 2m, formát A4  
autor mapy Zdeněk Koč; stav léto 2019, zpracováno podle ISSOM2007, mapy nebudou vodovzdorně upraveny  
 
Kategorie   
Soutěžní kategorie 
D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75  
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75, H85 
Tréninkové kategorie 
TF (fáborky bez omezení věku), T3  
Kategorie pro veřejnost 
Z1 (jednoduchá trať pro rodiče s dětmi do 10 let, bez fáborků, původně HDR),  
Z2 (trochu náročnější trať pro neorganizované začátečníky starší než 15 let) 
 
Parametry tratí 

Kateg. Délka Kontr. Převýš. Kateg. Délka Kontr. Převýš. Kateg. Délka Kontr. Převýš. 

H10F 1,6 8 20 m D10F 1,6 8 20 m TF 1,6 8 20 m 

H10 0,9 9 14 m D10 1,0 9 14 m T3 2,4 14 52 m 

H12 1,4 10 24 m D12 1,0 10 20 m Z1 (HDR) 1,1 8 12 m 

H14 1,6 10 22 m D14 1,4 10 24 m Z2 1,2 11 18 m 

H16 1,6 12 26 m D16 1,6 10 22 m     

H18 1,8 12 54 m D18 1,6 12 26 m     

H20 2,3 13 44 m D20 1,6 12 26 m     

H21K 1,9 12 44 m D21K 1,6 11 28 m     

H21L 2,5 14 56 m D21L 2,1 12 42 m     

H35 2,3 13 44 m D35 2,0 12 32 m     

H45 1,8 12 44 m D45 1,6 12 26 m     

H55 1,6 12 26 m D55 1,6 10 22 m     

H65 1,4 10 24 m D65 1,2 9 20 m     

H75 1,2 9 20 m D75 1,2 9 20 m     

H85 1,2 9 20 m         

Délky jsou měřené jako vzdušné vzdálenosti kromě D10F, H10F a TF – zde je to délka vyfáborkované trasy. Průměrný 
poměr vzdušné vzdálenosti a ideálního postupu je 1 : 1,75. 
 
Předpokládané časy vítězů 
Dle platného soutěžního řádu Středočeské a Pražské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2019. 
 
Definice zakázaných prostorů 
Pro všechny účastníky je zakázáno před závodem vstupovat do prostoru závodu s výjimkou příchodu do centra a 
cesty na start. 
 
Zvláštní mapové značky 
x (modrý)  studna, pumpa, hydrant 
x (černý)   umělý objekt (prolézačka, včelí úl) 



 

 
Zvláštní upozornění 
Na exponovaných místech bude nepřekonatelný objekt zdůrazněn červeno-bílou páskou, jedná se například o 
hranice nepřekonatelné zeleně (421.0 a 421.1).  
Překonání nepřekonatelných značek je důvodem k diskvalifikaci závodníka. V prostoru závodu se budou pohybovat 
pořadatelé a budou dodržování pravidel kontrolovat.  
Závod se koná za plného silničního provozu, účastníci jsou povinni dodržovat pravidla silničního provozu. Závodníci 
startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za svůj zdravotní stav. 
 
Systém ražení  
Elektronický razicí systém SPORTIdent pro soutěžní a tréninkové kategorie. Příchozí kategorie (TF, Z1, Z2) mají 
klasické ražení kleštěmi do startovního průkazu. 
 
Všechny kontroly (včetně cílové) budou nastaveny v bezkontaktním režimu BEACON (umožňující ražení do 
vzdálenosti 20 - 40 cm).  
V centru závodu bude k dispozici krabička SIAC battery test pro ověření dostatečné kapacity baterie čipu. V 
posledním startovním koridoru bude umístěna krabička SIAC test umožňující ověření funkčnosti bezkontaktního 
ražení.  
Pro závodníky, kteří SIAC čip nevlastní, bude možnost zapůjčení SIAC čipů za poplatek 80 Kč. Požadavek na zapůjčení 
uvádějte prosím u přihlášky (poznámka na ORISU), případně lze rezervovat zapůjčení čipu i emailem. Upozorňujeme, 
že počet čipů je limitován.  
Při poruše elektronického systému, je závodník povinen orazit pomocí mechanických kleští na kontrole určené místo 
v mapě políčko R1, R2, R3 (náhradní označování průchodu kontrolou mechanickým ražením). Mapu s náhradním 
ražením pak závodník odevzdá v cíli. Mapu pořadatel označí jménem závodníka a oddílem. Mapu si po kontrole 
hlavním rozhodčím závodník vyzvedne na prezentaci.  
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. Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat 
si vyčíst čip v centru závodu a to i případě, že závod nedokončil. Každý čip může být v závodě použit pouze jednou. 
 
Popisy kontrol  
Budou k dispozici na shromaždišti k volnému odběru. Tratě HF, Z1 a Z2 mají navíc slovní popisy natištěné na mapě. 
 
Start 00    
11:00, intervalový 
Soutěžní kategorie dle startovní listiny. 
Tréninkové kategorie 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). Trať TF startuje v čase 85. 
Kategorie pro veřejnost mohou startovat kdykoliv bez omezení z odděleného startovního koridoru až do jeho 
uzavření ve 14 hodin. 

 
Startovní listina 
Bude zveřejněna na ORISu a v centru závodu. 
 
Cíl 
Závod je ukončen oražením cílové krabičky na cílové čáře. Cílové krabičky jsou bezkontaktní. Mapy se v cíli nevybírají, 
prosíme o dodržování fair-play. Definitivní uzavření cíle bude v 15 hodin. 
 
Časový limit 
45 minut od posledního startujícího závodníka, sběr kontrol začne v 15 hodin. 
 
Přesnost měření času 
na celé vteřiny 
 
Průběžné výsledky a vyhlášení výsledků 
Průběžné výsledky najdete na  https://liveresultat.orientering.se/. Dále budou vyvěšeny v centru závodu, konečné 
výsledky pak na ORISu. Vyhlášení všech kategorií proběhne cca ve 14:30. 



 

 
Protesty 
Písemné protesty s vkladem 400,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním 
výsledkům: Michal Reichl, Láskova 1796/15, Praha 4 - Chodov, PSČ 148 00  
 
Jury 
Složení jury bude zveřejněno na shromaždišti. 
 
WC 
V centru budou k dispozici toalety doplněné o 2 mobilní Toi-Toiky. Na startu budou 2 mobilní toalety. 
  
Mytí 
Nouzové v areálu centra na WC.  
 
Zdravotní služba 
Základní pomoc v cíli. V centru závodu – lékař, zdravotní sestra.  
 
Dětský koutek 
Po dobu závodu bude otevřen v centru závodu dětský koutek.  Prosíme – odkládejte děti jen na dobu nezbytně 
nutnou 
 
Občerstvení 
V centru závodu bude zajištěno občerstvení. K dispozici je zájezdní hostinec – více 
https://www.pivovarkostelec.cz/zajezdni-hostinec. 
 
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, startovky a výsledků na webu závodu a 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. 
 
Informace 
Web závodu - http://oz2019.stopapraha.cz/  
Kontakt – zkoc.par@tiscali.cz 

 
Různé  
Provozování prodejní nebo propagační činnost je možné pouze se souhlasem ředitele závodů.  
 
Předpis  
Závodí se dle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů Pražské oblasti sekce OB ČSOS v 
roce 2019.  
 
 

https://www.pivovarkostelec.cz/zajezdni-hostinec
http://oz2019.stopapraha.cz/


 

PARTNEŘI ZÁVODU 
 
 

 


