
Sportovní klub orientačního běhu v Roudnici nad Labem 

 
vydává 

POKYNY 

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 

 
Datum a místo:   Úterý 28.9.2021, Úštěk, okres Litoměřice  
 
Informace:   Jana Buková, janabuk@atlas.cz, tel. 731 899 545 
 
Centrum:  Louky nad Úštěkem u silnice č. 260, bude značeno z Úštěku 

GPS: 50.581N, 14.362E 
 
Prezentace:   V centru závodu  

9:00-10:30 hod. - dohlášky a změny v soutěžních kategoriích (dohlášky pouze 
na místa vakantů). 

                                           9:00-11:30 hod. - pro kategorie T1, T2, TF, a Z1 a Z2 
Oddíly, které mají zaplaceno a nemají změny, nemusí na prezentaci. 

 
Vzdálenosti:  Parkoviště - centrum  100 - 300 m 

Centrum - start      1 200 m 
Cíl - centrum             1 600 m 
Pozn.: Cesta na start a z cíle není vhodná pro kočárek. 

 
Parkování:   Na loukách v okolí shromaždiště. Prosíme, dbejte pokynů pořadatele. 
                  Vybíráme parkovné 20 Kč/auto. 
 
Info COVID-19: Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu s aktuálně platnými 

ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR.  
Při příjezdu na parkoviště budou vybírána řádně vyplněná a podepsaná 
čestná prohlášení (formulář ke stažení na webu závodu v ORISu). Doklady 
budou po 30 dnech skartovány. 

 
Popisy kontrol:   V centru k samostatnému odběru. 

 Tratě Z1 a Z2 mají popisy též v mapě. 

mailto:janabuk@atlas.cz
https://mapy.cz/s/cebesahane
https://oris.orientacnisporty.cz/files/6357_da6ff5acb556d871052ad22972865cab.pdf


 
 
Mapa: Ptačí důl, 1:10 000, ekv. 5 m, 2019 – Petr Uher, revize 8/2021 – Pavel Simr, 

dle ISOM 2017-2, mapa bude vodovzdorně upravena, formát A4, tisk Pretex. 
Mapy nebudou v cíli vybírány, prosíme o dodržování fair-play. 

 
Použité zvláštní mapové symboly: 

 
 
Terén: Hluboká údolí s náhorními plošinami, místy terénní detaily a pískovcové skály. 

Různá průběžnost, místy podrost. Některé svahy i cesty jsou hodně prudké, 
dbejte zvýšené opatrnosti a upozorněte své děti. 

 
Zakázané prostory: Platí zákaz vstupu do závodního prostoru, tedy veškerých lesních prostor 

mimo cesty na start a z cíle. Je zakázáno vstupovat do oplocenek a 
poškozovat výsadby. 

 
Povinné úseky:  Značeny červenými fáborky. 
 
Oblečení a obutí:  Doporučujeme zakrytí končetin, obuv není nijak omezena. 
 
Systém ražení:   Elektronický - SportIdent, kontaktní režim. 

SI čip lze vypůjčit na prezentaci za 40 Kč. U neregistrovaných závodníků bude 
vybírána záloha 800 Kč. V případě ztráty či nevrácení - náhrada 1000 Kč. 
Vyčítání čipů v centru závodu, a to i v případě, že závodník neabsolvuje celou 
trať. 

 
Start:    00=10:00 hod., intervalový,  

Kategorie D10F, H10F, TF, T1, T2, Z1, Z2, volný start na SI krabičku 
v odděleném koridoru. Nejpozději však ve 12:00 hod. 

 
Cíl:    Cesta z cíle je z větší části shodná s cestou na start. Možnost odložení věcí. 
 
Uzavření cíle:  180 min. po odstartování posledního závodníka. 
 
Časový limit:  180 min. 
 
Délky tratí:   Viz příloha. Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích dle SŘ OB. 
 
Startovní listina:  K dispozici v ORISu, v centru závodu a na startu. 
 
Občerstvení:  Na tratích a v cíli voda a šťáva. 

Na shromaždišti Kafeterie, grilovaná kuřata, trdelník, langoše, klobásy a další 
občerstvení ze sekce rychlého občerstvení. A samozřejmě stánek domácího 
pohoštění s kávou a pečenými sladkostmi… 

 
Výsledky:   Průběžně v centru, online na online.obroudnice.cz nebo na liveresultat. 
                Konečné výsledky budou zveřejněny v ORISu. 

https://oris.orientacnisporty.cz/files/6357_14e99a6b59119330d67a9cb9e85e3c69.pdf
https://online.obroudnice.cz/
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=20432&lang=cz


 
Vyhlášení výsledků:  V centru, předběžně ve 14:00 hod. (upřesníme na místě). 
               Vyhlášeni budou první 3 v kat. DHF-DH18, vítězové kategorií DH21L. 
               Pro děti kat. TF a Z1 odměna v cíli. 
 
Šatny:  Na shromaždišti bude prostor pro oddílové stany. 

Přístřešek na odložení věcí na cestě na start. Věci nebudou hlídány 
pořadatelem. 

 
WC, mytí:  Toi-Toi v centru závodu a na cestě na start, mytí není zajištěno. 
 
První pomoc:   V cíli a na shromaždišti. 
 
Dětský koutek:   Na shromaždišti včetně dětského závodu. 
 
Odpad:    Třídíme do označených pytlů. 
 
Jury:    Bude vyvěšena na shromaždišti. 
 
Funkcionáři závodu:  ředitel: Jana Buková,R3                               
                                      hl. rozhodčí: Miroslav Duda,R3 
                                       stavba tratí: Jiří Heller,R3, Petr Buk,R3 
 
Upozornění:   Pořadatel nenese zodpovědnost za zdravotní problémy vzniklé během akce. 
                          Každý účastník se účastní na vlastní zodpovědnost. 
 

U některých kategorií nelze vyloučit volbu postupu průběhem okolo startu. 
Prosíme tedy závodníky čekající na start a pohybující se na cestě na start a 
z cíle o ohleduplnost a opatrnost. 

 
Ochrana osobních údajů: 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu 
povinného formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodu, 
v informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou 
pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, 
k 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 klubu OB) zejména z vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte 
s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi, případně předem pořadatelům. 
 
Poděkování:  Lesy ČR za bezproblémové umožnění konání akce, 
                       Zemědělskému družstvu Úštěk za poskytnutí možnosti shromaždiště, 
                       Městu Úštěk za podporu a umožnění vstupu na jejich pozemky, 
                       Městu Roudnice n. L. za poskytnutí dotace, 
                       firmě HET za sponzorskou spoluúčast, 

a všem ostatním, kteří byli v organizaci ochotni pomoci. 
  



Plánek shromaždiště: 

 


