6. ročník sportovně-pivního zápolení

SVATOVÁCLAVSKÝ POCHODOBĚH ČILI POHÁR
PIVOVARSKÝCH KVĚTOBORCŮ ANÓBRŽ Z PIVOVÁRU DO
PIVOVÁRU
Kdy: 21.9. 2019 - 5:30 (čekáme na první autobus od Prahy)
Info a přihlášky na: kvetak@pivovarkostelec.cz, 736623290
https://docs.google.com/forms/d/1SvNU_1-GeFQvWBl_rNAAUYDX9mrtNmlPwhh8sLImcj4/edit#responses

Kde: Černokostelecký zájezdní pivovár, Českobrodská 17, 281 63 Kostelec nad Černými lesy
Princip: Jedná se o adrenalinový orientační pivní pochodoběh. Soutěží se v družstvech. Každé družstvo musí
cestou zkonzumovat pivo z 15litrového sudu, který si nese na zádech s sebou. Kdo dorazí do pivováru jako
první s dopitým sudem vyhrává. Trasy budou letos opět dvě a to půlmaratónská a maratónská.
Cena: Celý název soutěže nese jméno vítěze nultého ročníku. Vítězové dlouhé maratónské trati obdrží putovní
pohár, na kterém budou zvěčněna jejich jména a ročník, dále první tři manšafty získají hodnotné poukázky do
pivováru. První tři manšafty půlmaratónské trati obdrží pivní ceny. Každé družstvo získá originální diplom,
nezapomenutelné zážitky a respektovaná trička. Vyhlášení výsledků proběhne v neděli dopoledne po závodě
v cca 11.00 hodin.

Soutěžní podmínky:
Soutěžící musí být starší 18 let, každý na startu podepíše prohlášení o vlastní zodpovědnosti a
svéprávnosti, bez tohoto prohlášení nedostane pivo. Trasu, kontrolní stanoviště, kontrolní body a tajné
kontroly určijí pořadatelé s největším nasazením.
Každý soutěžící bude mít pouze jednu svoji soutěžní nádobu o objemu 0,5litru na čepování piva (pěny).
Je zakázáno si vzít štangli kelímků a rozčepovat si je všechny. Nicméně doporučujeme plastový
obal…Když náhodou nádobu ztratíte nebo rozbijete, tak na stanovištích budou k dispozici kelímky.
Je dovolené si vzít s sebou psy či jinou havěť, avšak abstinující.
Je dovolené používat trekingové hole. Jakýkoli jiný nástroj, pomůcka nebo přibližovadlo k usnadnění
pohybu nejsou povoleny.
Veškeré odpadky lze odhodit pouze do míst k tomu určených. Na stanovištích bude možnost se odpadků
zbavit.
Trasa pochodoběhu povede z pivováru do pivováru přes kontrolní stanoviště a kontrolní body. Mapu
startující dostanou minimálně měsíc před závodem a na startu dostanou vytištěnou mapu s vyznačenou
trasou, kontrolními stanovišti a kontrolními body.
Místy může být hodně mokro, nerovno, kluzko, bláto, štěrk, stoupání, klesání apod. V sandálech to fakt
nedáte. Plánujem i nějaký brod.
Shromáždění a prezence soutěžících je v sobotu dne 21.9. 2019 od 5:30 do 6:30 v pivováru, kde bude
nachystaná ranní povzbuzující správně mastná polévka, sladké, čaj, chleba se sádlem a pivovarskosoutěžní trika (trička si lze vyzvednout již v pátek večer). Po registraci, převzetí triček a společné fotce
si každé družstvo stoupne do fronty, kde oproti podpisu souhlasu s pravidly dostane sud. Poté si manšaft
stoupne do fronty na pípu, kde dostane soutěžní mapu s vyznačením kontrolních stanovišť a kontrolních
bodů a čas při převzetí pípy bude družstvu zaznamenán do kontrolního listu. A od této chvíle vám běží
čas. Naražte si a pijte co hrdlo ráčí a dle chuti se může vyrazit na závod. V praxi to znamená, že někteří
dostanou pípu až v druhém kole jakmile ji nějaké družstvo vrátí. Jako první by si pro pípy měli jít
dálkaři! Vezměte si mapy a nějakej chytrej telefon s GPS. Od nás dostanete jenom orientační mapu
s vyznačením povinných stanovišť a kontrolních bodů.

Na mapě budou vyznačena tři kontrolní stanoviště a několik kontrolních bodů, které musí každá skupina
projít; pouze na startu, v cíli a na kontrolních stanovištích je dovoleno konzumovat pivo, neboť ruční
pípy budou k zapůjčení jen na těchto místech. Shrnuto a podtrženo na pěti místech budete pít, tak si to
rozvrhněte. Teorie, že všechno vypijeme na startu a pak vyrazíme či obráceně, že to vypijeme až v cíli
jsou obě liché.
Kontrolní stanoviště je místo označené v mapě pípou, kde budou k dispozici ruční pípy a může se zde
sát, každé soutěžící družstvo zde dostane kontrolní razítko a průchod stanovištěm je povinný a časově
omezený. Razítko dostanete až v moment, kdy vracíte pípu, abyste nám s nimi neutekli. To je
nesportovní.
Kontrolní bod je místo označené v mapě foťákem, kde nebudou k dispozici ruční pípy, ale musíte si tam
udělat selfíčko – nějaký významný rozcestník či objekt. Průchod kontrolním bodem je povinný, bez fotky
získává dvojice trestné minuty nebo piva.
Každé družstvo se musí v cíli/pivováru prokázat prázdným sudem, odpovídajícími promile v krvi,
mapou se všemi razítky ze stanovišť a vysmátými selfíčky.
Pivo v 15litrovém sudu musí být minimálně 10% a je možné si obstarat svoje. V případě vlastního
uvařeného piva musíte předložit pořadateli vzorek k odsouhlasení. Vlastní soudky musí být s plzeňským
narážečem tzv. korbem.
Pivo každé družstvo zkonzumuje samo (tzn., nerozdává pocestným, nevylívá apod.). Ani se nebryndá
pěna, hezky si každý musí počkat, až mu pěna klesne. Vylívání pěny se trestá pivem navíc v cíli.
Letos budou dva druhy sudů. Jednak budou ty naše tradiční a v nich bude Nymburk 10% - rozměry: sud
má rozměry v průměru 25cm a výšku 45cm. Druhý typ bude Primátor 10% a ten bude mít rozměry
v průměru 28cm a výšku 36cm. Od nás ho dostanete vychlazené (podchlazené) a doporučujeme zabalit
do karimatky. Změřte si pořádně baťoh, ať nejste ráno překvapení. Pivo si musí každý nést svépomocí a
žádné vozíky či kočárky nejsou dovoleny. Trať je fakt náročná a budete rádi, že to projdete pěšky. Kdo
si doveze vlastní pivo, tak doporučujeme dovézt předem k nám do chlaďáku. Kromě Nymburka a
Primátora budou k dispozici ještě omezené množství sudů z malých pivovarů jako Ale z pivovaru Máša
a možná další. Ty budou výrazně dražší, tak se mi zájemci ozvěte soukromě mejlem.
Každý se pochodoběhu účastní na vlastní nebezpečí. Doporučujeme si neplánovat nijaká zásadní
rozhodnutí ani práci na den nebo raději dva dny následující…
Družstvo znamená dva muže na jeden patnáctilitrový sud. Každý muž může být nahrazen dvěma
ženami, tzn., že může soutěžit i čtyřčlenné ženské družstvo.
Družstvo absolvuje celou trasu pospolu – časový rozdíl příchodu prvního a posledního člena jednoho
družstva na kontrolní stanoviště/kontrolní bod/tajnou kontrolu/do cíle je maximálně 1 minuta. Nicméně
pípu dostanete, až bude na stanovišti celá skupina.
Ručních píp bude nachystáno 120 kusů a budou dle postupného přesunu soutěžních dvojic
přemisťovány na další stanoviště. Může dojít k situaci, že si budete muset pípy půjčovat, ale
nepředpokládáme to. Buďte eventuálně trpěliví a shovívaví… Pro soutěživce: kdyby se stalo, že na vás
nevystačí pípa, tak vám bude promeškaný čas odečten (již se to jednou stalo a není to problém)!
V pivovaru bude rezervováno vyhrazené místo pro soutěžící a jejich kamarády, večer předpokládáme
bouřlivou diskuzi k závodu a připomínkování, stejně tak proběhne soutěž ve správné výslovnosti
jazykolamů či skákání v pytli. Nicméně po loňské zkušenosti to může dopadnout všechno jinak, ale
žádný stojky na stolech ve výčepu nebudou!!! Většinou nám na termín pochodoběhu dopadne i nějaká
svatba v pivovaru, tak neotravujte nevěstu! Opravdu se s váma nechce fotit.
V rámci fair play předpokládáme dodržování soutěžních podmínek.
Uzávěrka přihlášek bude 1.9. 2019 a maximální počet přihlášených týmů je 160. Přihlášení se počítá
zaplacení startovného a platby začneme přijímat na konci června.
Poslední ročníky nám ukázaly, že je třeba potrestat šavle při dopíjení piva v pivovaru jakožto posledním
stanovišti. Každý komu vypadne něco z obličeje v posledním stanovišti, tak bude jeho tým pokutován 5
minutami navíc. Raději dopijte pivo cestou!
Čelovky povinně s sebou! Kontrola bude na startu. Bez čelovek na trať letos nepouštíme. Telefon
s baterkou se nepočítá! Čelovky budou k zakoupení na startu, zkusíme někde zapůjčit komisně.
Možnost návštěvy každého stanoviště bude časově omezená, bude to vyznačeno na mapě – tzn., že
nebudeme na prvním stanovišti čekat na dvojici, která se bude snažit vypít celý sud na startu, do
půlnoci; každá dvojice musí dorazit do kontrolního stanoviště nejpozději do lhůty uvedené na
mapě. Letos to opravdu myslíme vážně včetně startu!

Na každém stanovišti budou k dispozici pípy, pumpičky, lékárnička, kontrolní razítko a možnost
odvozu při předčasném ukončení závodu.
Na všech stanovištích bude k dispozici voda (na pití! ne na koupání)
Ráno v pivováru bude ke snídani zdarma káva, čaj, sytá polévka, chleba se sádlem, sladké.
Na druhém stanovišti budeme podávat zdarma kávu, čaj a sladké, abyste nemuseli tahat nic sebou
a nelítali za vámi vosy.
Na třetím stanovišti budeme podávat zdarma klobásku a kávu, ale to si stejně nebudete
pamatovat.
Storno poplatek je stanoven na 50,- Kč do konce srpna a poté si už v případě zrušení musíte
odebrat soutěžní trička, což Vám bude odečteno z vracené částky.
Začátek je přesunut již od 5:30, abychom využili celý den a nevraceli se za tmy. Budeme
dodržovat časy otevření jednotlivých stanovišť! Soutěživce upozorňujeme, aby startovali později a
dorazili tak na stanoviště ve stanoveném časovém rozmezí. Stejně tak upozorňujeme plazivce, že
pivovar ráno v 8:00 zavíráme a nebude možné vypít celý sud již na startu!

Startovné: zahrnuje sud piva, speciální pochodotrika, sobotní vydatnou snídani, občerstvení na stanovištích a
všechny opravdu náročné organizační náklady
2členné družstvo 1440,3členné družstvo 1840,4členné družstvo 2240,Platba startovného proběhne předem, buď v hotovosti na výčepu oproti potvrzení nebo převodem (pište na
kvetak@pivovarkostelec.cz, pošlu inštrukce). Kdo si zajistí svůj sud, tak platí samozřejmě o 500,- méně.
Budeme mít k dispozici ruční pípy s naražečem tzv. bajonet/korb, tak kdo chce jiné pivo nechť, se snaží sehnat
s tímto narážečem. Pípy na žehličky nebudou!

Parkování: na vyhrazeném místě pro účastníky pochodoběhu i jejich doprovod přímo v areálu pivováru.
Doporučení: účastníci závodu určitě nebudou moci řídit ani v neděli večer. Bacha na to!
Ubytování Kostelec:
Pivovar – telefon 774533672, http://www.pivovarkostelec.cz/ubytovani
Zámek či chudobinec – http://www.slp.cz/zamek/ubytovani.htm
Sporthotel – http://www.sokolkostelec.cz/?page_id=18
Penzion u Deziho - http://uco.cz/hotel-u-cerneho-orla/
Stany – pište na kvetak@pivovarkostelec.cz nebo +420736623290

