
 

 

 

Pivní Štreka 2022 – Nový Ples 
 

Popis závodu: Pivní závodopochod dvojic o délce přibližně půlmaratónské kolem 
Nového Plesu s pivním soudkem na zádech (Elitní a Ležérní kategorie 
15l soudek, Výklus 5l soudek), každá z dvojic musí cestou 
zkonzumovat níže stanovený objem piva + „cestovní“ minimálně 10 
stupňové pivo v restauraci, hospodě, občerstvení či obchodě.   

 
Pořadatel: Tělovýchovná jednota SOKOL Nový Ples, z. s. 
 
Registrace: 22. 10. 2022 07:30 – 08:45  
 
Datum startu závodu:  22. 10. 2022, od 09:00 
 
Datum ukončení závodu: 22. 10. 2022, 19:00 (časový limit 10 hodin) 
 
 
Start a cíl závodu: Sokolovna Nový Ples  
 
 (https://mapy.cz/zakladni?q=Nov%C3%BD%20Ples%2056&source=ad

dr&id=9796021&ds=1&x=15.9494457&y=50.3204542&z=17) 
 
Trasa závodu: start Sokolovna Nový Ples – ZŠ Josefov – Jezbiny – Jaroměř železniční 

přejezd – Jaroměř zimní stadion – Jaroměř ZŠ na Ostrově – Jaroměř 
kostel sv. Mikuláše – Jaroměř hřbitov – Říční a sluneční lázně – 
Josefov pod Šobrákem – Josefov Poklasní mlýn – Starý Ples rybník – 
Starý Ples hřbitov – Starý Ples Kopeček – Nový Ples Svatý obrázek – cíl 
Sokolovna Nový Ples  

 
 Viz: odkaz 
 
Délka trasy závodu: cca 21 km 
 
Kategorie: Celkové pořadí (všechny kategorie mimo Výklusu) 

Elitní (10 l v soudku + 2 povinné velké cestou) 
 Ležérní  - tým nemohou tvořit 2 muži (8 l v soudku + 2 povinné velké 

cestou) 
 Výklus (5 l v soudku) 
 
Startovné: max. 1.200,- Kč tým  



 

 

V ceně startovného: pivo v nesených sudech (pivovar Rampušák či pivovar Mordýř), trička 
s logem závodu, využití sociálních zařízení v areálu startu a cíle, malé 
občerstvení (káva, čaj, párky, voda) v cíli závodu. 

 
Ceny: Vítěz Celkového pořadí obdrží putovní pohár, první 3 týmy Celkového 

pořadí obdrží medaile či poháry a drobné věcné ceny, vyhlášeny 
budou také 3 první týmy v rámci každé kategorie 

 
Vyhlášení: Proběhne po ukončení závodu, tedy nejpozději po 19. hodině 
 
Pozávodní rozbor: Po skončení závodu bude pro závodníky a případné fanoušky 

otevřena sokolovna, kde bude možnost zakoupit drobné občerstvení, 
taktéž bude možnost doplnění tekutin, i chmelových. Jednotlivé týmy 
mohou probrat průběh trati, své zkušenosti, případně oslavit dobrý 
výkon či zamáčknout slzu v případě neúspěchu. 

 
Přihlášky: Přihlášky je nutné zaslat nejpozději (vzhledem k objednání soudků) 

do 12. 10. 2022 na email: tenisnovyples@seznam.cz nebo telefonicky 
na čísle 739 322 959. Současně je nutné zaslat na č. ú. 
284462249/0300 startovné v celé výši (do poznámky pro příjemce 
uveďte název týmu). V rámci přihlášky je nutné uvést složení týmu, 
jeho název, kategorii, preferovaný pivovar, preferovaný druh piva (v 
nabídce jsou vždy spodně kvašené 11, příležitostně spodně kvašené 
10 a 12, případně i svrchně kvašená piva – ALE, IPA), preferovanou 
velikost triček, informaci o tom, zda máte k dispozici ruční pípu 
(naražeč bajonet), kontaktní telefon (bude použito pro založení 
WhatsApp skupiny) a email.  

 
Soutěžní podmínky:  
 

 Věk minimálně 18 let. 
 Tým bude v cíli klasifikován pouze za předpokladu, že během cesty vypije celý objem 

sudu a současně povinná cestovní piva (kontrola proběhne na základě předložené 
účtenky či pivního lístku či jiného dokladu o koupi).  

 Každý závodník disponovat jednou nádobou (kelímek/půlitr) o objemu 0,5 l na točení 
piva, každý tým musí disponovat pumpičkou s autoventilkem na vytlačení piva (toto se 
netýká kategorie Výklus). 

 Každý z týmů dostane při startu svůj soudek piva s daným objemem a vybraným druhem 
piva. Týmy, které nebudou mít vlastní ruční pípu, ji obdrží navíc k těmto soudkům. 
Startovat se bude v časových intervalech, týmy mohou být vypouštěny v obou směrech. 
Čas a směr startu si každým tým vylosuje v rámci registrace před startem závodu. Způsob 
vypouštění týmů na trať bude upřesněn s ohledem na počet přihlášených týmů. 



 

 

 Soudky budou na naražeč bajonet, v případě 5 l soudku se bude jednat o vzduchový 
ventil. 

 Popsaná trasa závodu je orientační, může dojít k lehkým odchylkám. 
 Přihláška bude Pořadatelem potvrzena nejpozději do 16. 10. 2022. Obsahem potvrzení 

bude mimo dále přesný průběh trasy závodu, potvrzení o uhrazení startovného, 
potvrzený druh piva, přesná výše startovného (případný přebytek bude vrácen 
v hotovosti před startem závodu), rozměry neseného soudku a případné upřesnění 
Soutěžích podmínek či Bezpečnostních podmínek a pokynů.  

 Na trase budou kontrolní body, u nichž se bude muset tým vyfotit a prokázat v cíli 
závodu, případně již v průběhu závodu zaslat prostřednictvím aplikace WhatsApp, kde 
bude pro tento případ a současně pro aktuální informace o závodu založena speciální 
skupina na základě přihlášek do závodu. 

 Pro přenos soudku je zakázáno používat jakékoliv zařízení na kolečkách či něco 
podobného, stejně jako výpomoc třetích osob či zvířectva. Zvířecí mazlíček může jít 
vyloženě pouze jako doprovod, a to doprovod nekonzumující obsah soudku. Tým musí jít 
samostatně, ne v rámci nějaké skupiny s kamarády.    

 Podmínkou klasifikace v cíli je vyprázdnění celého objemu soudku, a to výlučně jeho 
konzumací týmem (není důležité kdo kolik). Je zakázáno jakékoliv vylévání piva či pěny, 
objem soudku musí být zkonzumován opravdu celý. Současně je každý z týmu povinen 
zakoupit a zkonzumovat 1 „cestovní“ (minimálně 10 stupňové) pivo v restauraci, 
hospodě, občerstvení či obchodě. Volba záleží čistě na jednotlivých týmech. Jedno, jestli 
se bude jednat o vymazlený ležák v restauraci, či lahváč v akci ze supermarketu. Stejně 
tak je jedno, kde a kdy bude v průběhu závodu zakoupeno a zkonzumováno. Pivo může 
být konzumováno od startovního poplácaní do příchodu k cílové rovince, které z jednoho 
směru začíná u Svatého obrázku na Novém Plese a z druhého u hřbitova na Novém Plese. 
Tedy zde již musí týmy mít vše zkonzumováno, není možné dopojíte např. v průběhu 
cílové rovinky či dokonce v cíli.  

 Absolutním vítězem, tedy vítězem Celkového pořadí, se stane klasifikovaný tým 
s nejlepším časem. Žádné časové bonifikace za případnou konzumaci navíc nebudou 
udělovány. Současně budou vyhlášeny a oceněny týmy na 2. a 3. místě Celkového pořadí. 
Proběhne taktéž vyhlášení první třech míst v samostatných kategoriích, tedy Elitní, 
Ležérní a Výklus. 

 V příloze těchto Propozic jsou uvedeny Bezpečností podmínky a pokyny, které jsou 
závazné pro start v závodu. Každý ze závodníků je musí před startem podepsat, jinak 
nebude pořadatelem vpuštěn do závodu.  

 Jedná se sice o závod, ale současně také o skloubení turistické aktivity (v okolí Nového 
Plesu, pevnosti Josefov či historického centra Jaroměře, …), fyzického výkonu a 
konzumace tradičního českého nápoje. Pořadatelé předpokládají, že všichni závodníci 
budou závodit v souladu s pravidly Fair play a současně dle zásady Pierra de Coubertina: 
„Není důležité vyhrát, ale bojovat čestně a ze všech sil.“ Bereme za samozřejmé, že týmy 
budou dodržovat pravidla, vzájemně se mezi sebou chovat ohleduplně, budou poctivě 
konzumovat, nebudou si zkracovat trať, nebudou využívat pomoci jiných osob či 
technických prostředků, apod. Po trase závodu mají pořadatelé organizační pracovníky, 



 

 

kteří se budou snažit dohlížet nad regulérností závodu. Pro případ zjištění jakéhokoliv 
porušení Pravidel, bude následovat vyloučení ze závodu a stejně tak i stopka pro 
následující 3 ročníky.  

 
Bezpečnostní podmínky a pokyny Novopleského pivního půlmaratonu 

 
1) Každý účastník startuje na výhradně na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Účastníci tedy 

nejsou oprávněni požadovat po pořadateli náhradu případné škody vzniklé při v souvislostí 
s účastí v závodě, stejně tak ani jakékoliv jiné finanční plnění.   

2) Pořadatel nesjednal pro závod žádné speciální pojištění na náhradu škody způsobené 
účastníkovi v souvislostí s účastí, uvedené záleží na každém účastníkovi jednotlivě. 

3) Účastník prohlašuje, že byl seznámen z průběhem trati závodu a jednotlivými kontrolními 
body. Současně prohlašuje, že si je vědom toho, že stav trati závodu je odvislý zejména od 
místních podmínek a aktuálnímu počasí. Část závodu vede přes veřejné cesty či pozemní 
komunikace či podél nich, čehož jsou si účastníci vědomi a zavazují se dodržovat platná 
pravidla pro provoz na těchto komunikacích a cestách vyplývající z příslušných právních 
předpisů. 

4) Účastníci prohlašují, že jím je znám jejich zdravotní stav, že jsou v dobré zdravotním stavu a 
že jsou fyzicky i psychicky způsobilí k účasti v závodu.  

5) Účastníci prohlašují, že nebyli diagnostikováni COVID-19 pozitivní, nebyla jim nařízena 
karanténa v důsledku diagnostikovaného COVID-19 onemocnění či kontaktu s COVID-19 
pozitivní osobou a současně v posledních dvou týdnech se (vědomě) nesetkali s COVID-19 
pozitivní osobou. 

 
 
 
   Tělovýchovná jednota SOKOL Nový Ples, z. s. 


