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závodu systému Ranking s koeficientem 1,00
6. závodu Manufaktura Pražského žebříčku a Středočeského žebříčku v kategoriích DH10-18 (podzim)

závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35-75
závodu Manufaktura ligy Pražské a Středočeské oblasti

veřejnému závodu pro příchozí

Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: SK Los Mělník
Datum: neděle 25. října 2015
Typ závodu:  krátká trať
Centrum:       Horní Bezděkov, hřiště u hospody Na Hatích vedle obecního úřadu  . Platí zákaz 

vstupu na antukové plochy. Prosíme rodiče a trenéry, aby poučili své děti a svěřence.
Travnatého prostoru k vyřádění je okolo dost.

Parkování: na soukromé louce (viz špendlík v mapce pod odkazem o řádek výše) kousek od 
shromaždiště. Bude vybírán parkovací poplatek 30 Kč. Prosíme připravte si dopředu 
příslušný obnos.
Žádáme závodníky, aby v rámci zachování dobrých vztahů s obyvateli Horního
Bezděkova a možnosti pořádat zde ještě v budoucnu další závody neparkovali v
obci mimo vyhraženou louku, a to ani na zpevněném parkovišti přímo 
u shromaždiště. 

Mapa: Kategorie DH35 – 75, T a P Brdce, 1 : 7 500, ekv. 5 m, formát A4,
ostatní kategorie Brdce, 1 : 10 000, ekv. 5 m, formát A4,
stav září 2013, revize září 2015, 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. 

UPOZORNĚNÍ: U kontrol 32 a 58 koukají ze země kusy ostnatého drátu – v mapě zakreslené
jako  zbořený  plot  (mapový  symbol  523.0)  a  v cestě  poblíž  kontroly  77  je
nezakrytá hluboká díra cca 40 x 40 cm !!!

Prezentace: 9:30 – 10:15 hod., změny a dohlášky pouze do 10 hod.! v budově obecního úřadu
(viz mapka pod odkazem v řádku Centrum), oddíly s předem zaplaceným startovným
beze změn a dohlášek mohou odprezentovat i později. Bude oddělena prezentace pro
dohlášky a změny od ostatních, sledujte nápisy u oken. Žádáme závodníky, aby do
budovy obecního úřadu vstupovali pouze v rozumně „čisté“ obuvi a boty s hřeby
nechali přede dveřmi.

Popisy: samoobslužně v centru
Start: Intervalový, 00 = 11 hod., závodníci v kategoriích HDR, P a T startují na krabičku v

libovolném čase
Časový limit: 90 minut
Cíl: Závodník ukončí závod naražením cílové jednotky v cíli a vyčtením svého  čipu u

počítače v centru. Platí i pro ty, co závod z jakéhokoli důvodu nedokončí. Uzavření
cíle v 15:30 hod.

Systém  ražení: Sport-Ident  (SI).  Čip  SI  lze  zapůjčit  od  pořadatele  za  poplatek  40  Kč
(od neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha 700 Kč)

Vyhlášení: vyhlašují  se všichni  HDR a první tři  v kategoriích  DH10L – DH21L.  Všichni
vyhlašovaní obdrží diplom a věcnou cenu. Očekávaný čas vyhlášení je v 15 hod.

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 50 - 150 m
centrum – prezentace: 100 m

http://mapy.cz/s/m6DY


centrum – start: 150 m
centrum – cíl: 500 m

Občerstvení: Po doběhu v centru voda a šťáva. Další možnost občerstvení v hospodě Na hatích,
která je přímo v centru.

WC: V budově obecního úřadu (zákaz vstupu v botech s hřeby) a v hospodě na Hatích
Protesty: Písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Školka: Bude po dobu závodu k dispozici na zahradě mateřské školy sídlící v budově 

obecního úřadu (viz mapka výše)
Dětský závůdek: ve školce
Pořadatelé: ředitel: Markéta Šimková, R3

hlavní rozhodčí: Lukáš Hýbl, R3, Rybáře 748, Mělník 
stavitel tratí: Markéta Šimková, R3 

Informace: http://losmelnik.cz, e-mail: losmelnik@gmail.com

Parametry tratí: uvedeny pod samostatným odkazem na stránce závodu


