
Pokyny k
závodu systému Ranking s koeficientem 1,00

5. závodu podzimního žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH12-18   
závodu Enacon ligy

závodu veteránského žebříčku pro pražskou a středočeskou oblast v kategoriích DH35-75
veřejnému a náborovému závodu

Pořádající orgán: Středočeský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: SK Los Mělník
Datum: sobota 19. října 2013
Typ závodu: krátká trať
Centrum:   Horní Bezděkov, letohrádek Vendula, žádáme závodníky, aby do budovy vstupovali

v rozumně „čisté“ obuvi. Není nutné si brát bačkory, ale nevstupujte v botách s hřeby
a v obuvi, ve které jste se právě vrátili zabahněni z lesa. 

Parkování: na louce kousek pod letohrádkem Vendula, bude vybíráno parkovné ve výši 20 Kč.
Žádáme závodníky, aby v rámci zachování dobrých vztahů s obyvateli Horního
Bezděkova a možnosti pořádat zde ještě v budoucnu další závody neparkovali
v obci.

Mapa: Brdce, 1 : 10 000, ekv. 5 m, stav září 2013, formát A4, 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. ZÁKAZ VSTUPU DO OPLOCENEK

Prezentace: 9:30 – 10:15 hod., změny a dohlášky pouze do 10 hod.! v centru, oddíly
a neregistrovaní jednotlivci s předem zaplaceným startovným beze změn a dohlášek
mohou odprezentovat i později a budou mít zvláštní frontu

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

libovolném čase od času 70 = 12:10 hod.
Časový limit: 90 min.
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 15:15 hod.

Systém ražení: Sport-Ident (SI). Čip SI lze zapůjčit od pořadatele za poplatek 20 Kč (od
neregistrovaných závodníků bude vybírána vratná záloha 700 Kč). Závodníkům,
kteří dosud neuvedli číslo čipu, se kterým poběží, bude čip přidělen a bude za
něj naúčtován poplatek bez ohledu na to, zda si k prezentaci závodník přinese
vlastní čip

Občerstvení:  Po doběhu v centru dle počasí voda nebo čaj. V letohrádku se dá zakoupit i něco na
zub – například pečivo z tamní pekárny, polévka apod. Další možnost občerstvení
v hospodě Na hatích, která je hned vedle krásného dětského hřiště. Kapacita hospody
je omezena na 32 míst. 

Vyhlášení: všichni závodníci v kategorii HDR po vyčtení čipu dostanou diplom a menší
odměnu, vyhlášení kategorií DH10L až DH18 proběhne po doběhu závodníků
z těchto kategorií do cíle a vyhodnocení jejich výsledků, předpokládáme cca ve
14 hod. 

Protesty: písemně s vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu
Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 200 m



centrum – prezentace: 0 m
centrum – start: 350 m, cesta na start vede kolem parkoviště
centrum – cíl: 900 m

Školka: Bude po dobu závodu k dispozici na shromaždišti. Prosíme, ponechávejte zde své
ratolesti jen po dobu vašeho pobytu na trati.

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

Informace: http://losmelnik.cz, ORIS, v nouzi tel. 725079136

Parametry tratí:
Kategorie délka [km] počet kontrol

D10 2 7

D10L 3,4 (1,9) 7

D12 2 7

D14 2,4 7

D16 2,8 9

D18 3,9 13

D21K 3,9 13

D21L 5 20

D35 4 17

D45 3,2 15

D55 2,3 11

D65 2,1 8

D75 2,1 8

H10 2,3 8

H10L 3,4 7

H12 2,4 8

H14 2,4 9

H16 3,3 13

H18 4,6 18

H21K 4,6 18

H21L 6,5 27

H35 5,8 26

H45 4,6 20

H55 3,1 12

H65 2,4 11

H75 2,1 8

HDR 3,4 (1,6) 6

T 4,6 18

P 2 7

Poznámka: Délka liniové tratě je uvedena po fáborcích, v závorce je délka po nejkratší trase při
využití „zkracovaček“.


