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Veteraniáda ČR klubů 2004, Česká liga klubů, 
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Společné pokyny pro oba závody:

Pořadatel: OK SPARTA PRAHA z pověření ČSOB
Termín: 2. - 3. října 2004
Centrum: Louka u hájovny Kůlny v katastru obce Broumy 

(okres Beroun). 
Doporučujeme oddílové stany. Dodržujte značenou 
přístupovou cestu do centra z parkoviště! Stany je možno
stavět pouze ve vyhrazeném prostoru (viz plánek). 

Parkování: Jednosměrný příjezd ze směru Žebrák - Točník - 
Březová. Odbočka z dálnice Praha-Plzeň exit Žebrák 
(viz mapka na www bude značeno). Parkování na 
vyhrazených místech dle pokynů pořadatele. V místě není
při parkování na silnici možnost obousměrného provozu! 
Autobusy po vyložení v obci Kublov, osobní auta 
na louce. Na parkovištích bude vybíráno parkovné 
30,- Kč/auto/víkend. Platí přísný zákaz parkování mimo
vynačená místa, nebezpečí odtažení! Dbejte pokynů 
pořadatelů! V případě deštivého počasí je připravena 
„mokrá" varianta parkování na silnici 3. třídy.

Vzdálenosti: Parkoviště - centrum: 100 - 500m
Centrum závodu = start = cíl



Terén: Rozmanitý terén středoevropského typu se středně hustou 
sítí cest v nadmořských výškách 380 - 580 m.n.m. Terénní 
tvary jsou rozmanité: od rovných částí, přes partie s pozvol-
ným stoupáním až po příkré svahy k potokům s převýšením 
25 - 60 metrů (nedělní závod). V severozápadní části závod-
ního prostoru vystupují ze země buližníkové útvary o výšce 
až 15 metrů (sobotní závod). Rovněž spektrum vegetace 
sahá od čistého vysokého dobře průběžného lesa, přes 
pasáže s hustým sezónním podrostem až po neprostupné 
hustníky. Doporučujeme krytí dolních i horních končetin!

Zakázané prostory: Veškerý lesní porost ohraničený obcemi 
Kublov - Březová - Hředle - Svatá, vyjma tréninkového 
prostoru. Vstup do prostoru závodu v omezené mířepouze 
pro fotografy na základě  - ústního svolení hlavního 
rozhodčího. V průběhu závodu platí přísný zákaz vstupu 
do oplocenek (vyjma oplocenek označených v mapě 
jako rozpadlé) a dále do čerstvě osázených 
pasek vyznačených v mapě značkou „zakázaný prostor". 
Tyto paseky budou v terénu ohraničeny z náběhové strany 
vytyčovací páskou.

Systém ražení:  Elektronický systém Sportident. Je možno 
používání SI čipů verze 6 (rozšířená paměť). V jednom 
závodě je možné použít stejný SI čip pouze jednou! 
Frekventované kontroly budou osazeny 2 stojany a 2 SI 
jednotkami (především rozběhové a některé uzlové kontroly). 
V případě poruchy jedné SI jednotky je závodník v tomto 
případě povinen použít druhou SI jednotku. Použití políček 
R1 až R3 na mapě pro mechanické ražení  bude 
akceptováno v případě, že v době průchodu kontrolou 
nebude funkční ani jedna SI jednotka. Pro případ 
zcizení kontroly budou v jejím okolí lístečky s kódy, jimiž 
závodník prokáže v cíli průchod kontrolou.



Občerstvení: V cíli zajištěno firmou Coca-Cola Beverages - Powerade,
Bonaqua. Na průběh veřejným koridorem možno umístit 
vlastní občerstvení. Na trati občerstvovací stanice nejsou!
Stánkový prodej v místě závodu. Pořadatelský 
stánek se sortimentem: guláš, klobása, párek, cukrovinky, 
pečivo, teplé i studené nápoje. Pivo a nealko zajišťuje ve svém 
sponzorském stanu Pivovar Krušovice.

Odpadky: Děkujeme Vám za třídění odpadu: modré pytle - plasty, 
černé pytle - ostatní.

WC: Mobilní buňky TOI-TOI v centru závodu - viz plánek. 
Neznečišťujte, prosím, okolní prostory! 

Mytí: Nouzové - cisterna s vodou a plastová umyvadla. 
Teplé sprchy v místech ubytování.

Zdravotní služba: V cílovém prostoru první pomoc.  
MUDr. Marta Klementová, Markéta Hojná - tel. 607 269 424. 
Následné ošetření nemocnice Beroun.

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. 
Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránce závodu a dále 
budou zaslány elektronickou poštou na adresu, ze které byla 
odeslána přihláška, případně na elektronickou adresu, uvedenou
v přihlášce. Oddíly, které mají zájem o výsledky v tištěné 
formě, si je mohou objednat za 20 Kč za jeden výtisk na pre-
zentaci. Lístky s mezičasy budou vydávány bezprostředně 
po doběhu a vyčtení čipu.

Funkcionáři:
Ředitel závodu: Mgr. Michal Hojný
Hlavní rozhodčí: Zdenek Procházka, R1
Stavitel tratí: Jan Boudný -  štafety  

Petr Bašus   - družstva 
Tajemník závodu: Ing. Tomáš Podivínský

Jury: Bude vybrána a zveřejněna v centru závodu po odevzdání 
soupisek.



Ubytování: Pořadatel zajišťuje pouze objednané noclehy z pátku 
na sobotu a ze soboty na neděli.
Tělocvičny - tělocvična a třídy v ZŠ Žebrák - otevřena 
v pátek od 18:00 a v sobotu od 17:00 viz plánek na prezentaci.

- třídy v 2. ZŠ Beroun - otevřena v sobotu 
od 17:00 viz plánek na presentaci. Obě ubytovací místa je 
nutné vyklidit do neděle 3.10.2004 do 9:00. Chatky a zděná 
budova Rekreační středisko Na Hlavatici - Zbiroh
(8 km západně od shromaždiště) - vedoucí obdrží 
u prezentace ubytovací poukaz, na základě kterého u 
správce kempu obdrží klíče. Klíče je možno vyzvednout 
v pátek od 18.00 do 22.00 hodin, v sobotu od 16.00 do 
22.00 hodin. Chatky je nutno vyklidit a klíče odevzdat 
správci areálu do neděle 09:00 hodin.
Není možné ubytování na shromaždišti.

Stravování: ubytovaní v R.S. Na Hlavatici, kteří mají objednanou 
sobotní večeři a nedělní snídani, si při prezentaci 
vyzvednou stravenky. Večeře se bude vydávat od 18:00 
a snídaně od 7:00.

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je 
možno pouze se souhlasem ředitele závodu (neplatí pro 
propagaci závodů). V lese průběžně probíhá probírková 
těžba dřeva - na různých místech tedy mohou být vytvořeny
nové světlinky, ev. pěšiny  od stahování kmenů. Prostor 
závodu se nachází v biosférické rezervaci UNESCO, 
prosíme závodníky a jejich doprovod o dodržování pravidel 
pohybu v těchto rezervacích. Závodníci se účastní závodu 
na vlastní nebezpečí.

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu 
ČSOB v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOB 
v roce 2004.



Trénink : Tréninková mapa BULIŽNÍK, 1:10 000, ekv. 5m - čisté 
mapy obdrží každý oddíl při prezentaci. Prostor bude osazen 
kontrolami. Na prezentaci a na shromaždišti budou vystaveny 
tréninkové mapy se zakreslenými kontrolami. Trénink na 
mapě je možný v pátek od 15 do 20 hod a v sobotu 
od 11 do 16 hodin. V neděli platí zákaz vstupu do tréninkového 
prostoru v době závodu!!

Protesty: S vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu

Poděkování : Závody se uskuteční v CHKO Křivoklátsko s laskavým 
povolením Správy CHKO. Pořadatelé děkují za vstřícné jednání 
Lesům České Republiky, s.p., Lesní správě Křivoklátsko a Lesní 
a rybniční správě Zbiroh Ing. Jerome Colloredo-Mannsfelda 
a nájemci pozemků v místě centra panu Miroslavu Kučerovi.

Pořádání by nebylo možné bez vydatné podpory partnerů závodu:
Hlavní partner: Coca-Cola Beverages
Oficiální nápoj: POWERADE
Mediální partner: Český rozhlas - radio REGION
FPS repro s.r.o. - sponzoring tisku mapy
Pivovar Krušovice
DTG
TOP SERVIS - tisk informačních materiálů
IVAX a.s. - výrobce BATTERY
Apollo Art
MAZDA
Outdoor solutions
APPU
NAIS
DC Computers s.r.o. - zapůjčení výpočetní techniky
DV audio - ozvučení centra
RACOM Nové Město na Moravě - přenos mezičasů
Českomoravský beton TBG Ústí nad Labem s.r.o.
Komunální služby Hořovice - odvoz odpadu
STARLIFE  





Pokyny pro Mistrovství České republiky štafet 2004
Veteraniádu ČR štafet 2004
Veřejný závod štafet žactva

Datum: 2. října 2004 (sobota)
Prezentace: V pátek v ZŠ Broumy od 18:00 do 22:00. V sobotu 

8:00 - 10:45 hodin v centru závodu. Dohlášky na místě 
dle možností pořadatele (kategorie DH14, DH 105,140, 
H165). Odevzdání soupisek včetně registračních 
čísel a čísel SI čipů do 11:00 hodin na prezentaci.
Využijte možnosti vytištění formuláře soupisky na inter-
netových stránkách závodu. Soupisky můžete zasílat 
do 1. října 12:00 hod e-mailem na adresu 
zdenek@precek.cz (preferujeme) nebo je můžete ihned 
po příjezdu odevzdat na prezentaci hromadně za celý 
oddíl. Ušetříte čas sobě, ale hlavně nám. Děkujeme! 
Dbejte prosím na správné vyplnění registračních 
čísel a čísel SI čipů !
Pořadatel bude kontrolovat údaje uvedené na 
soupiskách s aktuálním stavem centrální registrace. 
Závodníci dodatečně registrovaní a neuvedení v centrál-
ní registraci budou vyzváni k předložení registračních 
průkazů. Štafety, které nebudou mít v pořádku registraci
svých členů, nebudou v kategoriích M ČR připuštěny ke 
startu, v ostatních kategoriích mohou běžet mimo 
soutěž.

Startovní čísla: Obdrží vedoucí oddílů na prezentaci 
(hromadně za celý oddíl!)

D14   = 451 - 477 H14   = 201 - 227
D18   = 351 - 379 H18   =   51 - 84
D21   = 301 - 335 H21   =     1 - 46
D105 = 381 - 412 H105 =   91 - 125
D140 = 421 - 432 H140 = 131 - 159

Startovní čísla se odevzdávají v cíli sobotního závodu.



Starty prvních úseků, parametry tratí:

Mapa: Údolí ticha, 1:10000, e=5m, stav léto 2004, formát A3, 
vodovzdorně upravena
Hlavní kartograf : Miroslav Nožička
Zvláštní mapové značky - viz tréninková mapa 
zelený kroužek = výrazný strom, zelený křížek = vývrat, 
hnědý křížek  = plošinka. Výdej map bude v neděli 
po 14. hodině. 

Popisy kontrol: na mapě ve formě piktogramů na přední straně mapy
Průběh závodu: Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, 

kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Před 
vstupem do tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj 
čip. Po startu jsou povinni absolvovat vyznačený úsek na 
začátek orientace (cca 350 m).Na tratích všech kategorií je 
divácký úsek mezi kontrolami č. 112 a 111 (průběh východním
okrajem louky). Průběh veřejným úsekem nebude nikde 
evidován (například psaním startovních čísel na tabuli), 
komentátor bude sledovat pouze čelo závodu.

y y
Délka [km] / pŚevýšení [m] / poļet kontrol 

Kategor

ie 
Start  

PŚedpokl. 

ļas vítŊzné 

štafety 

[min] 

1. úsek 

ǒ 

2. úsek 

ǒǒ 

3. úsek 

ǒǒǒ 

D14 12:25 80 2,9–3/45/10 2,9–3/45/10 2,9–3/45/10 

D18 12:10 105 4,6-4,8/100/14-16 4,6-4,8/100/14-16 4,6-4,8/100/14-16

D21 12:10 120 5,5-5,7/110/15-16 5,5-5,7/110/15-16 5,5-5,7/110/15-16

D105 12:15 105 3,8/75/11 2,9/55/10 3,8/75/11 

D140 12:20 105 3,3/50/12 2,5/45/9 3,3/50/12 

H14 12:25 90 3,9-4/45/12 3,9-4/45/12 3,9-4/45/12 

H18 12:05 120 6,1-6,3/150/17-18 6,1-6,3/150/17-18 6,1-6,3/150/17-18

H21 12:00 135 7,1-7,5/195/23-25 7,1-7,5/195/23-25 7,1-7,5/195/23-25

H105 12:15 120 6/120/17 5,1/90/14 6/120/17 

H140 12:20 105 4,6/85/13 3,8/45/12 4,6/85/13 

H165 12:15 105 3,9/70/13 2,8/55/9 3,9/70/13 

  



Svého předběžce si každý ve vlastním zájmu hlídá sám! 
Předpokládaná doba od průběhu veřejným úsekem po 
předávku je 7 - 15 minut. Závodník dobíhající od sběrné 
kontroly odhazuje na určeném místě mapu, před 
předávkou razí cílovou kontrolu, poté předává dotykem 
rukou dalšímu úseku a odchází k vyčtení čipu. Závodníci 
dalších úseků si před vstupem do předávacího prostoru vynu
lují a zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si 
sami berou ve výdejně mapu s označením shodným se svým 
startovním číslem (mapa je na rubové straně označena velkým 
číslem štafety a malým číslem úseku). Poté pokračují povinným
úsekem na začátek orientace - lampión (cca 50 m).
Závodníci posledních úseků dobíhají zvláštním koridorem do 
cíle. Pořadí v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou 
cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou 
čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat 
doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové 
jednotky. V 11:45 hodin proběhne ukázka předávky.
Hromadný start zbylých neodstartovaných úseků proběhne 
asi ve 14 hodin. Bližší informace z rozhlasu.

Mezičasy: Mistrovské kategorie a dále kategorie H105 
(1. a 3. úsek) mají na trati neobsazenou radiovou kontrolu, 
ze které bude zajišťován bezdrátový přenos mezičasů do 
cíle prostřednictvím firmy RACOM.

Časový limit: 270 minut
Vyhlášení vítězů: předpokládaný začátek v 15:30 hodin.

Nejlepší 3 štafety v každé kategorii budou odměněny cenami 
od partnerů závodu, diplomy a medailemi. Po vyhlášením 
výsledků závodu štafet budou rovněž vyhlášeny výsledky 
dlouhodobých soutěží ČSOB jednotlivců (Continental Cup, 
Silva Cup, žebříček A, Český pohár veteránů, HI-TEC Cup).  

Spíkr: Petr Klimpl
Upozornění: Doporučujeme tejpování dolních končetin, tratě většiny 

mistrovských kategorií vedou prostorem kamenných 
útvarů - buližníků!





Pokyny pro Mistrovství České republiky
klubů a oblastních výběrů žactva 2004

Veteraniáda ČR klubů 2004

Datum: 3. října 2004 (neděle)

Prezentace: V centru v sobotu dne 2.10. 8:00 -10:45, 15:00 - 18:00 
hodin. Dohlášky na místě dle možností pořadatele (při 
sobotní prezentaci).Odevzdání soupisek včetně čísel 
SI čipů v sobotu dne 2.10. v místě prezentace 15:00 - 18:00 
hodin, v neděli 3.10. od 7:00 do 8:00 je možno v nutných pří
padech provést u prezentace v soupiskách změny. Dbejte 
prosím na správné vyplnění registračních čísel a čísel SI 
čipů !Pořadatel bude kontrolovat údaje uvedené na soupiskách
se stavem aktuální centrální registrace. Závodníci dodatečně 
registrovaní a neuvedení v centrální registraci budou vyzváni 
k předložení registračních průkazů. Družstva, která nebudou 
mít v pořádku registraci  svých členů, mohou běžet pouze 
mimo soutěž.

Startovní čísla: Budou k vyzvednutí  na prezentaci 
v neděli od 7:00 do 8:15 hodin.  
DH21 =     1-56
DH18 = 100-122
DH175 = 150-188
DH235 = 200-223
DH265 = 250-261
DH14 = 300-323



Starty prvních úseků, předpokládané časy vítězů, parametry tratí:

Mapa:Jezevčí skála, 1:10000, e=5m, stav léto 2004, formát A3, 
vodovzdorně upravena
Hlavní kartograf : Miroslav Nožička
Zvláštní mapové značky - viz tréninková mapa - 
zelený kroužek = výrazný strom, zelený křížek = vývrat,
hnědý křížek = plošinka. Výdej map bude v neděli po 14. hod.

Průběh závodu:Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, 
kam se dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Závodní
ci prvních úseků si před vstupem do tohoto prostoru vynu
lují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou povinni absolvovat 
povinný úsek na začátek orientace (300 m). Na tratích kategorií
HD21 a HD18 (5. úsek) jsou neobsazené radiové kontroly 
(bezdrátový přenos zajišťuje firma RACOM), na tratích kategorií
DH14, DH18, DH21 je zhruba v 1/3 trati divácký úsek (průběh 
centrem závodu), zhruba ve 2/3 tratě je pro všechny kategorie 
umístněna divácká kontrola. Předpokládaná doba od průběhu 
diváckou kontrolou po předávku 5-15 minut. Průběh veřejným 
úsekem nebude nikde evidován (například psaním startovních 
čísel na tabuli), komentátor bude sledovat pouze čelo závodu. 
Svého předběžce si každý ve vlastním zájmu hlídá sám! 

  

Kategorie DH14 DH18 DH21 DH175 DH235 DH265 

Start 
00=9:00 

9:15 9:05 9:00 9:05 9:10 9:10 

PŚedp. ļas 220 minut 265 minut 285 minut 190 minut 165 minut 165 min 

1. úsek ǒ 4,5 5,8 7 6,2 5,1 4,3 

2. úsek ǒǒ 3,5 5 5,4 4 3,8 3,1 

3. úsek ǒǒǒ 3,5 5 5,3 4,3 3,4 2,9 

4. úsek ǒ 2,7 3,8 4 4 3,8 3,1 

5. úsek ǒǒ 2,7 8,1 9,9 6,2 5,1 4,3 

6. úsek ǒǒǒ 3,5 5 5,4    

7. úsek ǒ 3,5 5,8 7    

8. úsek ǒǒ 4,5      



Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhazuje na 
určeném místě mapu, před  předávkou razí cílovou 
kontrolu, poté předává dotykem rukou dalšímu úseku 
a odchází k vyčtení čipu. Závodníci dalších úseků si před 
vstupem do předávacího prostoru vynulují a zkontrolují svůj 
čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami berou ve výde
jně map mapu s označením shodným se svým startovním 
číslem (mapa je na rubové straně označena velkým číslem 
družstva a malým číslem úseku). Poté pokračují povinným 
úsekem na začátek orientace (cca 50 m). Způsob rozvěšení 
map bude označen na shromaždišti.
Závodníci posledních úseků dobíhají zvláštním koridorem
do cíle. Pořadí v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou 
cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za cílovou 
čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci zachovat 
doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové 
jednotky.
V 8:45 hodin proběhne ukázka předávky.
Hromadný start zbylých neodstartovaných úseků proběhne 
asi ve 14:30 hodin. Bližší informace z rozhlasu.

Časový limit: 480 minut 

Vyhlášení vítězů: předpokládaný začátek v 15:00 hodin. 
Nejlepší 3 družstva v každé kategorii budou odměněny cenami
od partnerů závodu, diplomy a medailemi. Po vyhlášení 
výsledků závodu družstev budou rovněž vyhlášeny výsledky 
dlouhodobých soutěží ČSOB (Český pohár štafet a Česká liga 
klubů - DIADORA CUP).



Přejeme vám hezký sportovní zážitek!




