
  

Rozpis závodu 
 

Žebříček B-Čechy západ 
Závod Středočeského žebříčku a Manufaktura Pražského žebříčku (v kat. DH10 – DH18) 

Závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (v kat. DH35 – DH75) 

Závod celostátního Rankingu 2021 koef. 1,04 (v kat. DH20 + 21) 

 

Datum konání: sobota 19.6.2021 – krátká trať 

neděle 20.6.2021 – klasická trať   

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: SKOB Slaný (SLA) 

Klasifikace:  závod jednotlivců s intervalovým startem na krátké trati 

   závod jednotlivců s intervalovým startem na klasické trati 

Místo parkování: Bílichov - louka za Velkým Bílichovským rybníkem (po oba dny). Parkování bude 

organizováno pořadatelem.  

Oddíly, které přijedou autobusem, žádáme o informaci předem. Autobusem nebude 

možné na louku zajet, autobus bude muset zůstat v obci a závodníci na shromaždiště dojít 

pěšky (cca 1 km). 

Prezentace: pouze on-line předem, nebudou možné žádné dohlášky a změny na místě 

pořadatelská služba a vyčítání: u Velkého Bílichovského rybníka (po oba dny) 

Účast: Limit závodníků zatím není, ale start bude organizován s omezenou prostupností cca 120 
závodníků za hodinu v soutěžních kategoriích. Kategorie HDR, DH10F a T budou mít 
samostatný oddělený koridor se startem na krabičku. 

Pokud bude zavedeno omezení počtu, budeme nuceni ho respektovat. Přednost budou 
mít:  

1. přihlášení do ŽB – západ DH14-80 a DH21B z oblastí P, StČ, ZČ, Je 
2. sobota StČ DH10 a výše, neděle P DH10 a výše 

Snižování počtu účastníků bude probíhat postupným vyškrtáváním přihlášek závodníků 
podle data přihlášení, hlaste se tedy včas. 

Všichni závodníci musí předložit vyplněné čestné prohlášení (bude zveřejněno v IS ORIS) 

s potřebnými údaji (testování, očkování, prodělání nemoci Covid-19, atd.) podle v den 

závodu platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Forma výběru 

prohlášení bude zveřejněna v pokynech. Bez předání tohoto čestného prohlášení nebude 

závodník puštěn na trať. 

Kategorie: Soutěžní kategorie Žebříček B-Čechy západ: 

D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B  

H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, 

H80B 

https://mapy.cz/s/rabosoboro
https://mapy.cz/s/rabosoboro


  

Soutěžní kategorie Žebříčku Středočeské a Pražské oblasti: 

D10C, D12C, dále budou využity D14B, D16B, D18B, 

a veteránské D35B (shodná s D40B), D45B (shodná s D50B), D55B (shodná s D60B), D65B 

(shodná s D70B), D75B  

H10C, H12C, dále budou využity H14B, H16B, H18B, 

a veteránské H35B (shodná s H40B), H45B (shodná s H50B), H55B (shodná s H60B), H65B 

(shodná s H70B), H75B (shodná s H80B) 

Ostatní kategorie: 

D21B, D21C a na klasické trati D35C, D45C 

H21B, H21C a na klasické trati H35C, H45C  

Upozornění pro Středočeskou a Pražskou oblast: kategorie DH35C a DH45C odpovídají 

obvyklým DH35K a DH45K (délkově tedy přibližně 2/3 DH35B/L a DH45B/L). 

HDR, HD10F, T4 (sobota), T6 (neděle) – start v samostatném odděleném koridoru na 

krabičku s vlastním čipem. 

Nasazování závodníků do kategorií DH21B se řídí soutěžním řádem systému Ranking. 

Rozdělení do podkategorií podle stavu k 31. 5. 2021. Pokud počet závodníků v kategorii 

DH21B překročí 70, budou zbývající přesunuti do kategorie DH21C.  

Směrné časy dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB. 

Přihlášky: Do neděle 13.6.2021 do 23:59 hod. v IS ORIS 

sobota – krátká trať oris.orientacnisporty.cz 

neděle – klasická trať oris.orientacnisporty.cz 

Případné dotazy k přihláškám: petrsv@email.cz 

Vklady: přihlášení do 13.6.2021   krátká                 klasika       po 13.6.2021 

Žebříček B-Čechy západ:    

DH21 200 Kč 250 Kč   není možné 

DH14 150 Kč 150 Kč není možné 

DH16 – 20, DH35 – 55 190 Kč 230 Kč není možné 

DH60 – 80 170 Kč 170 Kč není možné 

    

Žebříček Středočeské a Pražské oblasti: 

DH16-55 120 Kč 150 Kč není možné 

DH10-14, DH65-75   80 Kč   80 Kč není možné 

    

Ostatní:    

HDR, DH10F   80 Kč   80 Kč + 0 % 

T4, T6 150 Kč 150 Kč + 50 % 

Upozornění pro Středočeskou a Pražskou oblast: Přihlášení do Žebříčku B-Čechy západ a 

závodníci kategorií DH21 platí vklady ve výši vkladů do ŽB. Ostatní závodníci zmíněných 

oblastí platí vklady podle hospodářských podmínek Středočeské a Pražské oblasti. Vše 

bude ručně opraveno v IS ORIS. 

https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sr-ob21.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6022
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6023
mailto:petrsv@email.cz


  

Úhrada: z důvodu ruční opravy startovného v IS ORIS uhraďte vklady 16. - 17.6.2021  

na účet pořadatele č. 2200300154/2010 vedený u FIO banky Kladno, jako VS uveďte 

čtyřmístné číslo klubu dle adresáře ČSOS. 

Systém ražení: Sportident – ražení bezkontaktní, lze použít všechny typy čipů. 

Zápůjčky čipů nebudou z hygienických důvodů zajištěné. Jeden čip lze použít v závodě 

pouze jednou. 

Vzdálenosti: parkoviště – pořadatelská služba: 300 m, pro bus 1000 m 

 pořadatelská služba – start:   do 2000 m  

 cíl – vyčítání:     do 500 m 

Mapa: sobota: Bílichov, měřítko 1:10 000, E= 5 m, stav: jaro 2021, kartograf: Milan Borovička, 

Zdeněk Švec, formát A4, mapový klíč: ISOM 2017, mapy budou vodovzdorně upravené 

 neděle: Smradovna, měřítko 1:15 000 pro kategorie HD16-HD21, H35B, H40B, 1:10 000 

pro ostatní kategorie, E = 5 m, stav: jaro 2021, kartograf: Roman Horký, Milan Borovička, 

Zdeněk Švec, formát A3, mapový klíč: ISOM 2017, mapy budou vodovzdorně upravené. 

Terén: Prudké členité opukové svahy (2 hluboká údolí) s terénními detaily, náhorní plošina  

s vegetačními detaily; hustá síť cest. Smíšený les s různorodou průběžností, místy bukové 

nálety, žádné plošné kůrovcové paseky. 

Popisy kontrol: Budou zveřejněny v IS ORIS nebo na mapě, bude upřesněno v pokynech. 

Start 00: sobota 10:00, intervalový  

 neděle 10:00 intervalový  

Výsledky: elektronicky na webu: http://liveresultat.orientering.se, vyhlášení vítězů nebude  

Školka: nebude zajištěna 

Občerstvení: pořadatel nezajišťuje občerstvení ani v cíli, nedaleko parkoviště je možnost zakoupení 

občerstvení u místního dobře zásobeného okénka 

Ubytování: pořadatel nezajišťuje (případné změny budou uvedeny v pokynech) 

Možnosti ubytování:  

- penzion Cheveldon Bílichov 

- penzion Na pile Panenský Týnec, tel: 725 332 422 

- penzion Zichovecký pivovar 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Helena Zemková R3 

 hlavní rozhodčí:  Ludmila Hrdličková R2 

stavitel tratí:  Jan Hanák R2 

Protesty:  Dle Pravidel OB č. 26.1. Výše vkladu 400 Kč. Protesty proti startovním listinám či 

konečným výsledkům zasílejte písemně mailem hlavnímu rozhodčímu: 

hrdlickova.lu@seznam.cz. 

Informace: web závodu, mail: h.zemkova@seznam.cz  

https://oris.orientacnisporty.cz/Adresar
http://liveresultat.orientering.se/
http://cheveldon.cz/
https://penzion-zichovecky-pivovar.penzion.cz/
http://zb2021.skobslany.cz/
mailto:h.zemkova@seznam.cz


  

Ochrana os. 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 v IS 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.  

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 
závody, pro propagaci Vašeho klubu OB). V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, 
oznamte to, prosím, explicitně fotografovi. 

Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2021 

upravených podle dokumentů ČSOS. 

Covidová opatření: Nejezděte na závody, pokud se nebudete cítit dobře.  

Mimo čas strávený na trati mějte neustále nasazenou roušku či jiné zakrytí úst. 

Na start jděte přímo z místa vašeho parkování na svůj startovní čas, v centru závodu 

zůstávejte pouze na nezbytně nutnou dobu  

Dodržujte dostatečně bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. 

Po doběhu opusťte prostor cíle. 

V centru si pouze vyčtěte čip, nezdržuje se zde a odjeďte co nejdříve domů. 

Přihlášením na závod souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny dle nařízení vlády ČR, doporučení hygieny a 

Českého svazu orientačních sportů reagující na aktuální covidovou situaci.  
Na případné změny budeme průběžně upozorňovat na webu závodu a budou uvedeny v pokynech k závodu. 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí ČSOS a soutěžní komisí SSOS a PSOS dne: 1.6.2021 

 

 

Akce je pořádána za finanční podpory: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci: 

 

 

 

 

 

 

Pavlu Suchému a Petru Suchému, majitelé části lesního závodního prostoru 

Martinu Jonákovi a Rudolfu Horovi, majitelé hráze a rybníka  

Dušanu Rubešovi a Josefu Kučerovi, pronájem louky na parkování 

Obec Bílichov 

https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2021.pdf
https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp21.pdf

