
Sportovní klub orientačního běhu v Roudnici nad Labem 

 
vydává 

ROZPIS 
Oblastní žebříček 

Manufaktura pražský žebříček – podzim 
Veteránský žebříček Pražské a Středočeské oblasti – podzim 

Ranking, Ranking veteránů 
Manufaktura liga 

Podzimní žebříček Středočeské oblasti jednotlivců 
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu 

 
                                                                                                        

Rozpis je vydán ke schválení 20.8. Vlivem epidemiologických opatření může být změněn a 

aktualizován (omezení počtu startujících atp.) Prosíme proto o častější sledování. Případné 

změny budeme oznamovat v Orisu, na sociálních sítích a na stránkách oddílu. 

Postup při regulaci počtu účastníků: 

Pořádající subjekt může závodníky odhlašovat, aby byl splněn limit počtu účastníků veřejných akcí. 

Registrovaní závodníci kategorií DH12-DH20 odhlašováni nebudou z důvodu zisku licencí z oblastního 

žebříčku. Případné odhlašování proběhne podle následujícího klíče (v daném pořadí):  

1) Budou odhlášení neregistrovaní závodníci. 

2) V kategoriích mimo DH12-20 budou odhlášeni závodníci bez ohledu na kategorii podle pořadí 

přihlášky od nejpozdějších. Závodníky žádáme, aby věnovali pozornost případným pozdějším 

změnám oproti rozpisu, které mohou být uplatněny z důvodu epidemiologických opatření 

(např. posun startu na dřívější čas z důvodu prodloužení časového programu závodu, 

omezení nebo zrušení prezentace apod.). 

Pořádající orgán: 

Středočeský krajský svaz Českého svazu orientačních sportů 

Pořádající subjekt: 

Sportovní klub orientačního běhu Roudnice nad Labem z.s. 

Ředitel akce:  Jana Buková – R3 

Hlavní rozhodčí: Miroslav Duda – R3 

Stavitel tratí:  Jiří Heller – R3, Pavel Simr – R3  

Termín:  24.10.2020 



Místo:    

Úštěk, okr. Litoměřice, silnice č. 260 mezi Ústěkem a Ostrým, GPS: 50.581N, 14.362E 

Typ závodů:   

Oblastní žebříček – klasická trať, intervalový start 

Kategorie: 

 Závodní: 

D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75 

H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75 

Kategorie DH21 mají vypsané podkategorie L a K, DH21L mají kapacitu 90 startujících. V případě 

přesáhnutí daného počtu budou závodníci rozděleni na základě Rankingu. Držitelé licencí E, R, A 

mohou startovat v DH21L i nad uvedený počet. 

Tréninkové: 

TF (fáborky bez omezení věku, délka do 3km), lze zde dítě "stínovat" 

T1 (tréninková trať - náročnost H14, délka 4-5km) červená 

T2 (tréninková trať - náročnost H18, délka okolo 7km) černá  

Doprovodné pro veřejnost: 

Mohou zde startovat libovolné skupiny 

Z1 (trať pro rodiče s dětmi do 10 let, bez fáborků, délka do3km) zelená                                                               

Z2 (trať pro začátečníky – náročnost D12, délka okolo 3km) modrá 

Vysvětlení barevných pojmů zde: 

https://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf 

Předpokládaný čas vítěze:  

Dle platného soutěžního řádu Středočeské a Pražské oblasti sekce OB 

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum  100-300 m 

   Centrum – start do  1 500 m 

   Cíl – centrum do  1 500 m 

Prezentace:  V centru závodu 9:00 - 10:30. Prezentace pro kategorie T a Z bude zvlášť a bude 

prodloužena do 11:30.          

Čas startu: 11:00, intervalový 

Kategorie TF, T a Z volný start v odděleném koridoru  

Mapa: 

Ptačí důl, 1:10 000, ekv. 5 m, mapový klíč ISOM 2017-2, Autor Petr Uher, stav podzim 2019, rozměr 

A4, Pretex 

Popis terénu: 

Náhorní plošiny, hluboká údolí s prudkými srázy, pasáže s velmi vysokou i velmi nízkou průběžností.  

https://mapy.cz/s/cofenomuza
https://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf


Omezení: 

Není žádné omezení obuvi či oblečení, doporučujeme zakrytí končetin. 

Přihlášky:  

Registrovaní závodníci přes ORIS do:  1. termín - 18.10. 2020 

     2. termín - 21.10.2020 

Neregistrovaní závodníci vyplní jednorázovou přihlášku na 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5700 

Přihlášky do soutěžních kategorií po termínu přihlášek pouze dle kapacitních možností pořadatele za 

zvýšené startovné (neplatí pro kategorie Z1, Z2, TF – tyto kategorie se mohou přihlásit i na místě za 

základní startovné) 

Kategorie do 18.10 do 21.10 na místě 

DH10F a TF 80,- Kč 80,- Kč 80,- Kč 

Z1 a Z2 (2 mapy) 100,- Kč 100, -Kč 100,- Kč 

DH10, DH12, DH14, DH65, DH75 80,- Kč 120,- Kč 120,- Kč 

Ostatní 150,- Kč 220,- Kč 250,- Kč 

Vklady:  

Vklady uhraďte na účet SKOB Roudnice nad Labem, z.s.  2001157519/2010 (Fio Banka, a.s.), jako 

variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOS. 

Půjčovné čipu:  

40,- Kč (od neregistrovaných závodníků se vybírá záloha 800,- Kč a v případě nevrácení nebo ztrátě 

čipu náhrada ve výši 1 000,- Kč) 

Systém ražení:  

Elektronický systém Sportident. Kontroly budou nastaveny v kontaktním režimu. Závodníci 

nedisponující vlastním čipem si jej mohou za poplatek vypůjčit při prezentaci. 

Dětský koutek:  

Bude organizován na shromaždišti po dobu závodu. 

Předpis: 

Závody probíhají podle platných pravidel, soutěžního řádu a prováděcích pokynů Středočeské a 

Pražské oblasti sekce OB ČSOS pro rok 2020 

Protesty:  

Písemně s vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu během závodu nebo do 14 dnů po jeho konání e-

mailem na adresu mirovi@seznam.cz nebo na adresu Miroslav Duda, Velemín 120, 411 31 Velemín 

Ochrana osobních údajů: 

Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v informačním systému ORIS. 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5700


Fotografování:  

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského 

zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že 

nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

Kontakt a informace:  

ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5700 

Jana Buková, janabuk@atlas.cz, tel. 731 899 545, www.obroudnice.cz 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5700
http://www.obroudnice.cz/

