
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
Kometa Kralovice, z. s. a OK Rakovník z. s. 

 
Žebříček B – Čechy ( 5. - 6. závod) 

Přebor Západočeské oblasti na klasické trati 
 P O K Y N Y 
 
  Pořádající  orgán:    Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

   Západočeský svaz orientačních sportů  
Pořádající subjekt:  Kometa Kralovice, z. s. a OK Rakovník z. s. 
Datum a typ závodu: sobota 18. 6. 2016  -  klasická trať, intervalový start, 00 = 12:00 hod 
   přebor Západočeské oblasti na klasické trati  
   neděle 19. 6. 2016  -  krátká trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod 
Centrum:  rekreační zařízení Chvojkovský mlýn, mezi obcemi Podbořánky a Žihle, 
   GPS: ( 50.0491925N, 13.4123725E ), http://www.chvojkovskymlyn.cz/ 
Příjezd:  po silnici č. 27 Plzeň – Most, od Plzně odbočit v obci Žďár na silnici č. 206 

(bude značeno). Od Mostu, kde jsou přes křižovatku E48/27 i další příjezdy od 
Prahy a Karlových Varů odbočit stejně tak v obci Žďár na silnici č. 206. 

 

                                     
Parkování:  na louce mezi obcemi Podbořánky a Žihle – P1. Autobusy vysadí závodníky 

přímo u Chvojkovského mlýna (potom odjíždí parkovat do Žihle – 2 km, P-
BUS). Ubytovaní v centru (budova, chaty) parkují na louce na parkovišti P2. 
Ubytovaní v centru (stany) parkují na louce na parkovišti P3. Je nutné dodržet 
pokyny pořadatelů. Jakékoliv parkování mimo uvedeného bude kontrolováno 
policií ČR a pokutováno.  

Prezentace:  v centru závodu: sobota 9:30 – 11:15 hod. 
      neděle 8:30 – 9:15 hod. 
   POKYNY nebudou v tiskové podobě v obálkách oddílů u prezence. Budou ale  

se všemi dalšími podrobnostmi jako mapky, plánky, parametry tratí apod. na 
informačních tabulích centra stejně tak jako na stránkách závodu.   

Vzdálenosti:  P1 – centrum 500m (bude vybírán poplatek v SO na oba dny 50,- Kč), 
   P2 – centrum 100m (bude vybírán poplatek v SO na oba dny 50,- Kč), 
   P3 – centrum 200m (bude vybírán poplatek v SO na oba dny 50,- Kč), 
   Autobusy vysadí závodníky v centru a odjedou parkovat do obce Žihle (2 km), 



   Centrum – start SO = 1250m, převýšení 40m, 
   Centrum – start NE = 1000m, převýšení 25m, 
   Centrum – cíl SO i NE = 0m. 
Organizaci centra Chvojkovský mlýn – arény najdete zde: 

 Mapy sobota: DH16B – DH21C, T = Podbořánské rybníčky, 1 : 15 000, E=5m, formát 
370x230 mm.  DH35B – DH50B, DH14B = Stará ves, 1 : 10 000, E=5m, formát A3. 
 OSTATNÍ kategorie = Sluneční stráň, 1 : 10 000, E=5m, formát 370x230 mm. Mapa neděle: VŠICHNI = Chvojkovský mlýn, 1 : 10 000, E=5m, formát 370x230 mm. 
Po oba dny mapový klíč ISOM 2000, všechny mapy vodovzdorně upravené, 
stav: 6/2016, vše tisk Žaket (ofset CMYK+1B). Autoři: Milan Bílý, Jiří Vištejn.  
Stará mapa - BOR z r. 1991: http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/bor-foot-1991 

Dotisk map:  je možný v jiné kvalitě než Žaket jen pro kategorie HDR, P, T. Do těchto  
kategorií je tedy možné se přihlašovat i na místě nad rámec uvedených vakantů. 

Zvláštní m. značky: Zvláštní mapové značky: Zelený křížek (418.0) - vývrat, Zelené kolečko (419.0)    
- výrazný strom, Černý křížek (540.0) - jiný umělý objekt. 

Terén:  mírně zvlněný, místy rýhy, zářezy a meliorace. Převážně velmi dobře průběžný 
 les s množstvím těžebních průseků, ojediněle bažiny (nadmořská výška 440 – 
 550 m. n. m.). Momentálně bohatá vegetace. Místy výskyt vysokého borůvčí. 

Tratě - POZOR: Křížení – všeobecné upozornění pro oba dny, pečlivě čtěte mapu, může 
docházet ke křížení tratí dle příkladu (spojnice mezi kontrolami nejsou 
vychylovány, ale jen přerušeny). 

   



  

    Přírodní rezervace – je ve všech mapách označena dle příkladu a v mapě 
zobrazena značkou 709.0 – nepřístupná oblast. V terénu též značena jako 
zakázaný prostor a místy označena červenobílou páskou (platí jen pro SO). 

     Produktovod – pozor jen při SO závodě budou kategorie H18B, H20B, H21A, 
H21B, H21C, H35B, H40B, D21A, D21B překonávat podzemní produktovody 
(2 rovnoběžné cca 30 m od sebe). Dle mapaře zde neukazuje buzola na sever – 
proto na jejich linii a v blízkém okolí buzolu nepoužívat. Tento produktovod 
poznáte jako průsek/y, někde i široký průsek (pak zobrazeny symbolem 403.0 
Divoký otevřený prostor) + na liniích produktovodů jsou cca 2m vysoké tyče 
s bílým talířkem na konci. 

  



   
Změny v lese:  jako obvykle a i přes snahu pořadatelů došlo po tisku map ke kácení v lese  

(vznikla jedna nová paseka) v SO na postupu některých tratí a v NE je 
přímo jedna z kontrol na této pasece. Všichni závodníci na to budou 
upozorněni velkým poutačem na startu i v centru. Značení fáborky: cesta na start = modrobílé fáborky (SO = 1250 m, NE = 1000 m), 

   cesta z parkoviště P1 = žluté fáborky (vzdálenost  do centra = 500 m), 
   start – mapový start = červené fáborky, 
   sběrka – začátek cílového koridoru = červené fáborky, 
   HDR, HD10N – trať = červenobílé fáborky, 
   H21A – povinný divácký úsek / jen SO = oranžové fáborky 
Občerstvení:  pro závodníky je připraveno vždy v cíli po doběhu (voda, šťáva). Dále je  

v sobotu na klasickou trať připraveno v lese 9 občerstvovacích stanic. Z toho 7 
na postupech, jedna na kontrole č. 40 – je v popisech a jedna na povinném 
diváckém úseku kat. H21A. Na těchto stanicích je voda, šťáva a hroznový cukr. 

Kategorie:  D14B, D16B, D18B, D20B, D21A, D21B, D21C, D35B, D40B, D45B,  
   D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B 
   H14B, H16B, H18B, H20B, H21A, H21B, H21C, H35B, H40B, H45B,  
   H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B 
   D10N, D10C, D12C, H10N, H10C, H12C  
   HDR, P, T 
   P – jednoduchá trať pro příchozí 
   T – mapově náročnější tréninková trať 
   HDR a P – mají volný startovní čas (HDR s omezením viz. níže) 
   HDR a DH10N – mají v mapě vyznačenou trat linií (po fáborcích)  
Při přeboru Západočeské oblasti na klasické trati v sobotu dne 18.6.2016 mohou startovat v 
kategoriích DH16-DH21 všichni registrovaní závodníci Západočeské oblasti i nad limit Prováděcích 
předpisů a Soutěžního řádu ČSOS, přičemž v kategoriích DH21 bude postupující určen v nejvyšší 
podkategorii. Pokud nebude z nejvyšší podkategorie žádný postupující, bude určen z nižší 
podkategorie. 
 
Systém ražení: SPORTident – možnost zapůjčení SI-čipu za 40,-- Kč/den,  jeden SI čip nesmí 
   být v jednom závodě použit dvakrát. V případě poruchy použít ražení do mapy. 
Popisy kontrol: samoobslužný odběr v centru + pro všechny kategorie i na mapě. 
Zakázaný prostor: Značka 709.0 Nepřítupná oblast - Pod trestem diskvalifikace zákaz vstupu na 
takto v mapě označené nově osázené paseky a také touto značkou zobrazené území přírodní rezervace 
Rybníčky u Podbořánek - viz zákres ve staré mapě a v terénu je značeno cedulemi zakázaný prostor + 
na rizikových místech červenobílou páskou. Značka 415.0 Obdělávaná půda (pole) - Pod trestem 
diskvalifikace zákaz vstupu na takto v mapě označené plochy. Značka 527.0 Soukromý pozemek 
(Privát - žlutozelená) - Pod trestem diskvalifikace zákaz vstupu na takto v mapě označené plochy. 
Značka 524.0 Vysoký plot - Pod trestem diskvalifikace zákaz překonávání. Platí zákaz vstupu do 
lesního prostoru závodu stanovený obvodem Žihle - Podbořánky- Vysoká Libyně - Bílov - Potvorov - 
Žihle, kromě prostoru shromaždiště, tréninkové mapy, cest na starty a doby svého závodu. Pozor na 
východním okraji mapy vede frekventovaná silnice I. třídy č.27. 
Start:   sobota 12.00 – start intervalový, mapový start = 90 m, 
   neděle 10.00 – start intervalový, mapový start = 120 m, 
   Kategorie P, T – volný start SO 0 - 210 minut a NE 0 - 160 minut. 
   Kategorie HDR – start SO 0 - 30, 165 - 210 minut a NE 0 - 30, 125 - 160 minut. 
   Na startu už nejsou umístěny mobilní toalety!!! 
Odebírání map: na startu je uvedeno řazení map. Jejich odebírání probíhá po startu, ještě před  

dosažením mapového startu samoobslužně z označených pořadačů kategoriemi. 
POZOR – kategorie H21A má od kontroly s pořadovým č. 16 povinný divácký 
úsek s občerstvením a výměnou mapy. Výměna probíhá pouze otočením mapy 
odebrané na startu na druhou stranu (závodník si tedy nese obě mapy v mapníku 



už od startu s sebou)!!! Na tuto obč. stanici si mohou dát závodníci zmíněné 
kategorie dopředu před odchodem na start i své vlastní občerstvení!!!   

Cíl:  v SO i v NE v centru. Doběhy viz. mapka centra. Mapy po sobotním závodě 
jsou vybírány v cíli. Mapy po nedělním závodě taktéž. Výdej map ze SO i NE je 
v neděli po startu posledního závodníka (v cca 12.50 hodin). 

Časový limit: sobota = 180 minut, neděle = 90 minut. 
Uzávření cíle: sobota = 18.30 hodin, neděle = 14.00 hodin.  
Jury:   Josef Milota – MLA, Tomáš Vácha – BOR, Ondřej Hašek – VPM. Startovky & výsledky: najdete na INFO tabulích v centru viz. mapka, výsledky průběžně každých 30  
                                    min. aktualizovány. 
Vyhlášení výsledků: SO – v cca 16.30 hodin - Přebor ZČO na klasické trati (vždy první 3 obdrží  

medaili a diplom do kat. DH21) a ŽB Čechy (vždy první 3 obdrží diplom a 
vítěz každé kategorie věcnou cenu). Dále bude ohodnocen zvláštní cenou 
nejrychlejší čas na nejdelším úseku trati H21A !!! 

   NE – v cca 13.30 hodin ŽB Čechy (vždy první 3 obdrží diplom a vítěz každé  
                                   kategorie věcnou cenu).  
   Kategorie HDR a HD10N – nebudou vyhlašovány. Všichni závodníci těchto  

kategorií budou odměněni v SO i v NE hned v cíli po doběhu za svůj výkon 
drobnou pozorností - mlsáním!!! Protesty:  písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 

   Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Milan Bílý, Pod 
   Nemocnicí 2154, 26901 Rakovník 
Předpis:  závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a  
   Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016. 
Zdravotní služba: po celou dobu akce je v prostoru cíle k dispozici zdravotník. Všichni účastníci 

startují na vlastní nebezpečí. 
Mytí a WC:  mytí u cisterny hasičů v lavorech a mobilní toalety TOI TOI. 
Ubytování:  pořadatel zajišťuje v tělocvičně (modrá páska) s vlastními  spacími pytli  
    v Kralovicích. Tělocvična bude otevřena v sobotu od 18.00 hodin. Plánek  

s příjezdem k ní naleznete na INFO tabulích v centru. Uzavření tělocvičny bude  
v neděli v 10.00 hodin. Prosím, přezouvejte se za prvními dveřmi školy. 
Udržujte pořádek. K dispozici jsou vám toalety a sprchy.  

 
                 Dále pořadatel zajišťuje ubytování přímo v centru ve vlastních stanech nebo  

oddílových (žlutá páska) se zázemím TOI + mytí hasiči + restaurace a stánky 
Ch. mlýn. Parkování vedle stanů na P3 viz. mapka centra. Přímo vedle stanů 
navíc 2x TOI a cisterna s pitnou vodou. Platí zde přísný zákaz chodit na wc do 
lesa. 

 
              Ubytovaní v penzionu Chvojkovský mlýn v chatkách a v budově jsou na  

postelích s povlečením (červená páska). Tito mají na každém patře k dispozici  
toalety a sprchy (pro chatky zvenku na budově – klíč na svazku od chatky –  
nutno zamykat). Povlečení je potřeba na konci pobytu sundat. 
Jen páska na ruce opravňuje ke vstupu na ubytování. Bude kontrolováno!!!  
JEN ubytovaným v penzionu a chatách je k dispozici přírodní bazén!!!    Upozornění:  provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je 

   možno pouze se souhlasem ředitele závodu. 
Stravování:  v centru závodu je pro vás připraveno několik typů stánků a restaurace 

s bohatým sortimentem jídla a pití (restaurace Ch. mlýn – polévka, 5 hotových 
jídel, pochutiny; stánek Ch. mlýn – párky, klobásy, pochutiny, nanuky; stánek 
Stočes – vlastní pivo, limo, radler, kýta / sele na grilu; stánek Kometa – káva, 
čaj, velký sortiment buchet, balená voda; stánek Dokolakafé – výborná káva ze 
stroje; stánek Nechelis – domácí čerstvé lisované šťávy a smoothie, zdravé raw 
mlsání; stánek Mušková – 2 druhy salátů + domácí pečivo, bezová limonáda, 



ořechy v medu.  
Prodejní stánky: ODLO, RUN4FAN, Zdeněk ZIKMUND, SIVENSPORT&SIGN, Mušková – 

masti a tinktury, HUDY sport, SPORTICUS, Jiří Konopáč. 
Stánky – služby: Eliška Nechutová – diplomovaná fyzioterapeutka nabízí relaxační masáže. 

Ideální se v centru ve stánku Nechelis objednávat předem. 
Informace:  adresa www stránky závodu: http://zb2016.kometakrl.cz/ 
   Milan Bílý     bilymilan@volny.cz    tel.: 723 612 197 
   Martin Hanák   m.hanak@keypack.cz  tel.: 739 654 855 
Funkcionáři:  ředitel závodu  Martin Hanák R2 
   hlavní rozhodčí Milan Bílý R2 
   stavitel tratí sobota Ondřej Pova R2 
   stavitel tratí neděle    Petr Bílý R2 
   hlavní kartograf Jiří Vištejn  
 PODĚKOVÁNÍ: Úřadům, které nám akci povolily – MÚ Rakovník, město Jesenice, město 

Kralovice, obec Vysoká Libyně, Krajský úřad Středočeského kraje – odbor ŽP, 
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor ŽP, Lesy Plasy, Lesy Lužná. 
Sponzorům akce – Keypack s.r.o., Mivvy, Tekro, město Kralovice. 
Partnerům akce – rekreační středisko Chvojkovský mlýn, hasiči Kožlany, 
Žihelský statek, TOI-TOI, Žaket, Lesy České republiky, minipivovar Stočes, 
pila Bohy, Poštovní spořitelna, Plzeňský kraj, pan Hodan (soukromý pozemek), 
ČSOS, Vodárny Kralovice, Mountfield Jesenice. 
Zvláštní poděkování méně početným oddílům KRL a JES, jejich členům, 
rodičům a dalším ochotným pomocníkům, bez kterých nelze akci takového 
rozsahu uspořádat. 

 V Kralovicích dne 15.6.2016 
 
 
   Milan Bílý     Martin Hanák 
 
   hlavní rozhodčí    ředitel závodu 
 
 
 
 
 


