
                                                        
 

 

 

              

  

Oborka 2020 
 

Rozpis  

 

6. závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti 2020 (kategorie DH10 – DH20)  

5. závodu Manufaktura podzimního pražského žebříčku 2020 (kategorie DH10 – DH20) 

5. závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 2020  

    (kategorie DH35 – DH75) 

Závodu systému Ranking pro rok 2020 (kategorie DH21), koeficient 1,00 

Veřejný závod 

 

Pořádající orgán:  

Středočeský krajský svaz ČSOS 

 

Pořádající subjekt:  

Klub orientačního běhu Kladno, z.s. 

 

Datum:  

neděle 25.10.2020 

 

Centrum závodu:  

Žilina, okres Kladno, areál UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., Na Píska 19 

 https://mapy.cz/s/pukocaduku  

 

Druh závodu:  

závod jednotlivců na krátké trati, intervalový start 

 

Předpis:  

závod probíhá podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PKS ČSOS  

  a Prováděcích předpisů SKS ČSOS a PKS ČSOS 

                                                                                    

Vypsané kategorie – soutěžní kategorie:  

- H10F (po fáborkách, možnost zkracování), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H35,  

  H45, H55, H65, H75 

- D10F (po fáborkách, možnost zkracování), D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D35,     

  D45, D55, D65, D75 

Ve všech soutěžních kategoriích je zákaz doprovodu. 

Nasazování závodníků do kategorií D21 a H21 se řídí Soutěžním řádem Rankingu.  

Podkategorie H21L a D21L po 90 startujících, H21K a D21K bez omezení.  

Držitelé licencí E, A, R (HD18 – 20) mohou startovat v kategorii L i nad uvedený počet. 

 

 

https://mapy.cz/s/pukocaduku


Vypsané kategorie – veřejný a náborový závod, trénink:  

    - Z1 (dříve HDR, jednoduchá, po fáborkách) 

    - Z2 (náročnější) 

    - TF (po fáborkách 

    - T3 

 

Kategorie Z1 Z2 

délka trati cca 2 km cca 3 km 

obtížnost   

 

Kategorie TF T3 

délka trati cca 2 km cca 3 km 

obtížnost fáborky, možnost 

zkracování 

 

 

V kategoriích začátečníci je možné startovat v libovolně velkých skupinách. Na mapě bude vytištěn 

mapový klíč, slovní popisy kontrol. Úplným začátečníkům na startu vysvětlíme vše potřebné pro 

úspěšné zvládnutí trati.  

Z1 je trať určená pro začátečníky a rodinné týmy s menšími dětmi; trať není fáborková. Vzhledem k 

velkému počtu dětí na fáborkové trati prosíme všechny rodiče, kteří děti nestínují, ale aktivně vedou, 

aby využili tuto trať. 

 

Tabulka obtížností: 

 

Obtížnost Technická úroveň 

 Fáborková trať, která na 3-6 místech umožňuje zkrácení po cestě nebo jiné jasné vodící 

linii (s max. 2 rozhodovacími body) nebo přímo přehledným terénem při bezpečném 

zachycení obcházejícími fáborky. 

 Trať využívá jasnou navazující síť cest nebo jiných jasných vodících linií (plot, zeď, 

výrazná hranice porostů). Kontroly přímo na liniích nebo na jasných objektech snadno 

dohledatelných od linie. Trať může na několika místech umožňovat zkrácení obcházející 

linie přímo přehledným terénem s bezpečným zachycením zpět na vodící linii. 

 Trať z části využívá i méně jasné vodící linie (vodoteče, úzké pěšiny a průseky, hranice 

porostů), nikoli však terénní (vrstevnicové) linie. Trať může na několika místech 

zahrnovat kratší (do 150 m) postup přímo přehledným terénem k záchytné linii. 

Obtížnější postupy musí mít delší, ale bezpečnou variantu. Kontroly mohou být 

obtížnější a dále za linií, ale na pozitivních tvarech a musí být dobře dohledatelné od 

jasného odrazového bodu. Trať by měla odměňovat promyšlené zjednodušení a volbu 

jasného odrazového bodu. 

 Trať využívá méně jasné vodící linie včetně jasných terénních (vrstevnicových) linií 

(hřbet, údolí, traverz, spádnice, hrana svahu, úpatí kopce). Trať může zahrnovat delší (do 

300 m) postup na hrubý směr přímo přehledným terénem nebo kratší (do 150m) méně 

přehledným terénem k záchytné linii. Obtížnější postupy by měly mít delší, ale 

bezpečnou variantu. Kontroly mohou být náročné, na negativních tvarech, a před linií 

ale stále v blízkosti výraznějšího odrazového bodu nebo dohledatelné pomocí 

zvětšení/prodloužení jiného tvaru. Trať může obsahovat krátké (do 100 m) pasáže na 

detailní čtení mapy. Trať může obsahovat volby postupu mezi zdánlivě rovnocennými 

variantami, rozhodovat by ale mělo promyšlené zjednodušení postupu a volba 

nejvýhodnějšího odrazového bodu pro bezpečnou dohledávku kontroly. 

 Trať nejvyšší obtížnosti od samého počátku se střídáním různých orientačních technik. 



Přihlášky: 

do 20.10.2020 online pomocí internetového přihláškového systému ORIS 

http://oris.orientacnisporty.cz/  

neregistrovaní závodníci použijí jednorázovou přihlášku 

https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska  

náborové kategorie Z1 a Z2 mají přihlášky pouze na místě na zvláštní prezentaci kdykoliv až 

do 12:00. Náborové kategorie se tedy nepřihlašují v elektronickém přihláškovém systému 

ORIS. 
 

Vklady: 

- TF, DH10F….................................................................................................80 Kč  

- HD10 – 14, HD65, HD75.….........................................................................80 Kč / po termínu 120 Kč 

- Z1 (HDR), Z2…...........................................................................................100 Kč  

- Ostatní…......................................................................................................120 Kč / po termínu 180 Kč 

Změna v rámci oddílu a kategorie 30 Kč. 

Ostatní změny jsou považovány za dohlášku (zvýšený vklad). 

 

Možnost zapůjčení čipu..........................................................................................................40 Kč / 1 ks 

Požadavek na zapůjčení uveďte v přihlášce (doplňková služba v ORISu). 

Od nečlenů ČSOS bude vybírána vratná záloha 1 000 Kč. 

Ztráta, zničení, zapůjčeného čipu – úhrada 1 000 Kč. 

 

Vklad při podání protestu 400 Kč. 

 

Platby: 

Souhrnně za oddíl na účet KOB Kladno, z.s., č.ú. 2201220535/2010, jako variabilní symbol uveďte  

 88XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. Vklady provádějte spolu s přihláškou. 

 

Prezentace:  

v centru závodu 8:30 – 9:45 

 

Start:  

intervalový, 00 = 10:30 

 

Mapa:  

Oborka 2020, 1 : 10 000, E = 5 m, stav říjen 2020, formát A4  

autor Jiří Cabrnoch 

mapový klíč ISOM 2017 

mapa není vodovzdorně upravena 

 

Terén:  

mírně zvlněný, většinou dobře průběžný, terénní i porostové detaily, hustá síť komunikací různé   

 kvality 

 

Systém ražení:  

SPORTident, kontaktní režim, možnost zapůjčení SI čipu 

 

Vzdálenosti:  

parkování – centrum bude upřesněno  

                     centrum – start … do 2 km 

                     centrum – cíl ….. do 1,5 km 

 

 

 

http://oris.orientacnisporty.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska


Parkování:  

areál UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., Na Píska 19 

 https://mapy.cz/s/pukocaduku  

Dbejte pokynů pořadatelů, dodržujte dopravní předpisy, buďte ohleduplní k ostatním, zejména 

obyvatelům města. 

!!Neparkujte jinde v obci 

 

 

Výsledky:  

budou průběžně vyvěšovány v centru závodu 

vyhlášení vítězů proběhne co nejdříve po doběhu 

 

Občerstvení:  

Voda se šťávou v cíli 

 

Školka:  

po čas závodu v centru  

 

Informace:  

http://www.kobkladno.cz/poradame/zavody/oborka2020   

nebo v systému ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5712   

ve vážných případech přes ředitele závodu (pavel.vins@seznam.cz). 
 

Funkcionáři závodu:  

ředitel: Pavel Vinš R2 

hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R2 

stavba tratí: Pavel Vinš R2 

 

Protesty:  

na místě písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč 

  nebo na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241, 272 03, Kladno Dříň 

 

Upozornění:  

Závod proběhne v souladu s aktuálně platnými epidemiologickými opatřeními. Pořádající   

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

Závodníci kategorií DH12-DH20 odhlašováni nebudou z důvodu zisku licencí z oblastního  

 žebříčku.  

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

1) budou odhlášeni neregistrovaní závodníci.  

2) budou odhlášeni závodníci (mimo DH12-DH20) bez ohledu na kategorii podle pořadí  

 přihlášky od nejpozdějších.  

 

Věnujte prosím 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 včetně kategorií pro  

 začátečníky „Z“, omezení občerstvení.. 

Sledujte prosím aktuální informace na webu závodů, které budou doplňovány podle vývoje  

 situace, pravděpodobně dojde k dalším omezením. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mapy.cz/s/pukocaduku
http://www.kobkladno.cz/poradame/zavody/oborka2020
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5712
mailto:pavel.vins@seznam.cz


 

 

 

 

 

Prodej a propagační činnost:  

V centru závodu je povolena pouze propagace konání dalších akcí v orientačním běhu. Jakákoliv další 

prodejní či propagační činnost je povolena pouze se souhlasem ředitele závodů.  

 

Ochrana osobních údajů: 

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

formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodu a v informačním 

systému ORIS. 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, ve znění pozdějších předpisů. 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. 

 

Poděkovámí za vstřícný a konstruktivní přístup:  

Správě CHKO Křivoklátsko, Lesům ČR  

 


