
 

 
 

 

 

 

 

Oborka 2021 

 

Pokyny k  
 

3. závodu letního žebříčku Středočeské oblasti 2021 (kategorie DH10 – DH18) 
3. závodu Manufaktura letního pražského žebříčku 2021 (kategorie DH10 – DH18) 

3. závodu letního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 2021 
(kategorie DH35 – DH75) 

Závodu systému Ranking pro rok 2021 (kategorie DH21), koeficient 1,00 
 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Žádáme závodníky a doprovod, aby v místě shromaždiště a závodů trávili jen nejnutnější dobu – 

tedy přijedu v malém předstihu, odběhnu a hned odjedu 

Nebudou zveřejňovány průběžné výsledky (jen on-line). Nebude závěrečné vyhlašování výsledků. 

Všichni účastníci závodu, tj. závodníci a jejich doprovod, jsou povinni dodržovat stanovená 

protiepidemická opatření. Pořadatel má právo a povinnost dodržování opatření vyžadovat. 

Budou vyžadovaná a na startu sbírána Čestná prohlášení v rozsahu stanoveném Mimořádným 

opatřením, viz stránka závodu v ORIS. 

Závodníci se účastní závodu ze své vůle a na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za 

případné zdravotní potíže vzniklé během nebo po skončení závodu. 

Provozování prodejní činnosti nebude umožněno. Propagace akcí OB je možné se souhlasem 

ředitele závodu. 

 

 

Pořádající orgán:  
Středočeský krajský svaz ČSOS 
 

Pořádající subjekt:  
Klub orientačního běhu Kladno, z.s. 
 

Datum: 
Sobota 12.6.2021 
 

Centrum závodu:  
Areál firmy UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., Žilina, okres Kladno, Na Píska 19 
https://mapy.cz/s/gutudakezu  
 

https://mapy.cz/s/gutudakezu


 

Druh závodu:  
Závod jednotlivců na krátké trati, intervalový start, start ve startovních vlnách. 

 

Předpis:  
Závod probíhá podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PKS ČSOS a Prováděcích předpisů 

SKS ČSOS a PKS ČSOS 
 

Parkování:  
Areál firmy UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., Žilina, okres Kladno, Na Píska 19 
https://mapy.cz/s/gutudakezu  
Dbejte pokynů pořadatelů, buďte maximálně ohleduplní k ostatním, zejména obyvatelům obce a 

provozu UNISERVISU, v žádném případě neparkujte v obci. 
Parkování bude organizováno pořadateli, dbejte jejich pokynů! 
 
WC:  
Toi-Toi v centru a na startu 
 

Prezentace:  
NENÍ, nejsou možné žádné změny 
 

Start:  
Intervalový, 00 = 10:00 
kategorie TF startují libovolně mezi 10:00 a 13:30, na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní 

koridor 

kategorie HDR startují libovolně mezi 10:00 a 13:30, na startu je pro tyto kategorie určen zvláštní 

koridor, dosažený čas se neměří, závodník obdrží na startu papírovou průkazku, do které může 

zaznamenávat průchod kontrolami!! 

Na startu budou vybírána čestná prohlášení, viz stránka závodu v ORISu. 
 

Vypsané kategorie:  
- H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35, H45, H55, H65, H75 
- D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35, D45, D55, D65, D75 
- fáborková trať TF (s možností zkrácení), Doprovod rodičů a jiných osob je u těchto kategorií 

zakázán, za chybnou kontrolu se k dosaženému času přičítá + 5 minut. 
- nesoutěžní trať pro děti s doprovodem Z1-HDR – bez měření času, papírová průkazka na startu 

(případné vyčtení čipu je možné) 
 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. 

 

Vklady: 
- Z1-HDR, TF…......................80 Kč  
- HD10 – 14, HD65, HD75.….80 Kč  
- Ostatní….............................120 Kč  

 
      Vklad při podání protestu 200 Kč. 
 

Mapa:  
Oborka 1 : 10 000, E = 5 m, stav červen 2021, formát A4  
Kartograf Jiří Cabrnoch 
Mapový klíč ISSOM 2017 
Mapa není vodovzdorně upravena 
 

https://mapy.cz/s/gutudakezu


Terén:  
Mírně zvlněný, porostově velmi rozmanitý, mnoho porostových i terénních detailů, hustá síť cest různé 

kvality, podklad většinou umožňuje rychlý běh, místy znepříjemněn pozůstatky těžby 
 

Časový limit:  
90 minut   
 

Systém ražení:  
Systém SPORTident (SI) v kontaktním režimu.  
Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. 
Zápůjčky čipů nebudou z hygienických důvodů zajištěné. Řešte v působnosti oddílů v etapě přihlášek. 
 

Popisy kontrol:  
Na mapě, volně k odběru nejsou, jsou k dispozici v ORISu. 
 

Uzavření cíle:  
16:00  
 

Vzdálenosti:  
Parkování = centrum  
Centrum – start 1,3 km 
Centrum – cíl 0,7 km 
                                      
Vybírání map v cíli:  
Mapy v cíli nebudou vybírány, prosíme, chovejte se Fair Play, nepředávejte informace o tratích  
těm, kteří budou teprve startovat 
 

Vyčítání čipů:  
V centru, každý závodník je povinen vyčíst si ihned po doběhu svůj čip  
 

Výsledky:  
ONLINE výsledky budou dostupné na: https://1url.cz/@oborka  
 

Občerstvení:  
Z hygienických důvodů nebude poskytováno občerstvení po závodě 
 

Školka:  
Nebude 
 

První pomoc:  
Zajištěna pořadatelem v centru 
 

Informace:  
http://www.kobkladno.cz/poradame/zavody/oborka-2021 

Jan Beneš (startovní listina) honzabenes@email.cz 

Pavel Vinš pavel.vins@seznam.cz  
 

Funkcionáři závodu:  
Ředitel: Pavel Vinš R2 
Hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R2 
Stavba tratí: Pavel Vinš R2 
 

 

 

 

https://1url.cz/@oborka
http://www.kobkladno.cz/poradame/zavody/oborka-2021
mailto:honzabenes@email.cz
mailto:pavel.vins@zaket.cz


Jury: 
Miloš Novák 
Jan Hanák 
Jana Komersová 
 

Protesty:  
Písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč na místě nebo na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 

241, 272 03, Kladno Dříň 

 
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, startovní listiny a výsledků 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. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 

závody, pro propagaci Vašeho klubu OB). Fotografie mohou být publikovány na webu pořadatele. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi.  
 

Poděkování za vstřícný a konstruktivní přístup: 
Firmě UNISERVIS HAŠEK, s.r.o.  
Obci Žilina 
Lesům ČR Lesní správě Lány 
Správě CHKO Křivoklátsko 


