
Rozpis 2. závodu Pražské a Středočeské oblasti 
sobota 5. června 2021

Krátká trať:

 závod Rankingu (koeficient 1.0 )

 2. závod MANUFAKTURA PRAŽSKÝ ŽBŘÍČEK Pražské a Středočeské oblasti ČSOS (v 
kat. DH10 až DH18)

 závod Veteránského žebříčku DH35, DH45, DH55, DH65, DH75

Datum 5. června 2021, sobota

Místo Stará Huť, okr. Příbram, 49.7763664N, 14.2108886E

Centrum závodu Louka za obcí Stará Huť, viz. úvod. Bude upřesněno v Pokynech.

Pořadatel OK Sparta Praha (SCP)

Pořádající orgán Pražský krajský svaz ČSOS

Klasifikace závodu
Závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem v soutěžních kategoriích 
podle platného soutěžního řádu pražské oblasti.

Soutěžní kategorie 

DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21K, DH21L, DH35, DH45, DH55, 
DH65, DH75, H80

Nasazování závodníků do kategorií DH21L se řídí soutěžním řádem systému 
Ranking. Rozdělení do podkategorií podle stavu k 30. 4. 2021. Pokud počet 
závodníků v kategorii 21L překročí 90, budou zbývající přesunuti do kategorie 21K. 

Držitelé licencí E, R a A (DH 18-20), kteří se do podkategorie L nekvalifikují 
umístěním v Rankingu, mohou startovat v podkategorii 21L i nad uvedený počet, je-
li to technicky možné. 

Nesoutěžní kategorie

DH10F - fáborkovaná trať pro děti, doprovod je zakázán.

Z1-HDR – velmi lehká 2,5 km nefáborkovaná trať pro děti s doprovodem. 

Ostatní nesoutěžní kategorie se z důvodu platných omezení nevyhlašují.

T3 – tréninková trať střední obtížnosti. Pouze pro závodníky s vlastním čipem.

Přihlášky Do pondělí 31. května 2021 23:59 prostřednictvím systému ORIS. 

Vklady

Kategorie do 31. 5. 2021 později a na místě

DH10, DH12, DH14, DH65, 
DH75, H80, DH10F, Z1-HDR,

80 Kč není možné

DH16, DH18, DH21K, DH21L, 
DH35, DH45, DH55

120 Kč není možné

T3 180 Kč není možné



Platby
Úhrada: od 26.5. do 2.6.2021 převodním příkazem na účet pořadatele, 
č. účtu 2801059781/2010, v.s. 6363xxxx, kde  xxxx je číslo oddílu podle adresáře 
ČSOS. Platba na místě nebude možná. Předpokládáme dobrou platební kázeň.

Systém ražení 

Systém SPORTident (SI) v kontaktním režimu. Jeden čip lze použít v závodě pouze
jednou.

Zápůjčky čipů nebudou z hygienických důvodů zajištěné. Řešte v působnosti oddílů 
v etapě přihlášek.  

Kategorie Z1-HDR startují s papírovou průkazkou, do které si mohou značit průchod
kontrolami. Pořadatelé čas neměří a pořadí se nevyhlašuje. 

Protesty

Vklad při podání protestu je 200 Kč.

Protesty proti oficiálním výsledkům lze doručit na adresu:

Jiří Kavka, Hlavní 99, Male Přílepy, 266 01 Beroun, kavka(zav)modus.cz 

Prezentace
Nebude zřízená, vše se vyřídí elektronicky před závodem. Nebudou možné žádné 
změny na místě.

Parkoviště osobních 
aut

Bude vybíráno parkovné. V žádném případě neparkovat v obci. Žádáme o 
maximální ohleduplnost k místním obyvatelům. Místa na parkovišti bude dost.

Start
00 = 11:00 hod., závodní kategorie DH10F až DH75, H80 a T3 intervalový. 

Z1-HDR – start volný, bude upřesněno v Pokynech.

Terén
Smíšený les, častý podrost či zbytky větví po těžbě po kalamitách. Terén je většinou
rovinatý se střední sítí komunikací. 

Mapy

Mapa Nad Strží 1 : 10 000, E = 5 m, formát A4. Mapoval J. Buriánek v zimě 
2019/2020, revize duben 2020, duben 2021.

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny.

Popisy budou na mapě.

Vzdálenosti

parkoviště - centrum 0 -     400m

centrum - start   do 1500 m

cíl – centrum     do 700 m

Cesta na start povede kolem cíle.

Občerstvení
Z hygienických důvodů nebude poskytováno občerstvení po závodě. V centru 
závodu nebudou stánky s občerstvením. Počítejte s tím. 

Doplňující informace

Oddílové stany jsou do odvolání zakázány.

Nebudou zveřejňovány průběžné výsledky. Nebude závěrečné vyhlašování 
výsledků.

Všichni účastníci závodu, tj. závodníci a jejich doprovod, jsou povinni dodržovat 
stanovená protiepidemická opatření. Pořadatel má právo a povinnost dodržování 
opatření vyžadovat. Budou vyžadovaná a sbírána Čestná prohlášení v rozsahu 
stanoveném Mimořádným opatřením. Bude upřesněno v Pokynech.

Závodníci se účastní závodu ze své vůle a na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese 
odpovědnost za případné zdravotní potíže vzniklé během nebo po skončení závodu.

Provozování prodejní činnosti nebude umožněno. Propagace akcí OB, je možné se 
souhlasem ředitele závodu.

Předpisy
Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu a prováděcích 
předpisů PKS ČSOS pro rok 2021.

mailto:kavka@modus.cz


Ochrana osobních 
údajů

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 
osobních údajů v platném formátu ČSOS v podobě přihlášky, startovní listiny a 
výsledků v informačním systému ORIS. 

V průběhu závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, 
pořadatele, apod., zejména z průběhu závodu a vyhlášení výsledků. Fotografie 
mohou být publikovány na webu pořadatele.

Školka Nebude. 

Funkcionáři závodu

ředitel závodu Oldřich Hojný, R3

hlavní rozhodčí Jiří Kavka, R3

stavitel tratí Miloš Novák

sekretář závodu Zdeněk Přeček, R3

Poděkování:

 vlastníkovi lesa panu Dipl. Ing. Jerome Colloredo-Mannsfeldovi za vstřícnost při pořádání 
závodu. 

 zastupitelstvu obce Stará Huť za vstřícnost a podporu.

 Zemědělské Společnosti Dobříš, spol. s r.o. za poskytnutí prostoru pro parkování.

Za správnost:

Oldřich Hojný, v.r., ředitel závodu

Jiří Kavka, v.r., hlavní rozhodčí

Rozpis byl schválen soutěžní komisí PKS ČSOS dne 14. května 2021


