
                                                        
 

 

              

  

Spanilá 2021 
 

 

Rozpis  
 

UPOZORNĚNÍ:  
Podle vývoje epidemiologické situace může dojít k jeho změnám a úpravám. Sledujte aktuální 

informace. 
 

 

4. závodu podzimního žebříčku Středočeské oblasti 2021 (kategorie DH10 – DH18) 
4. závodu Manufaktura podzimního pražského žebříčku 2021 (kategorie DH10 – DH18) 

4. závodu podzimního Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti 2021 

(kategorie DH35–DH75) 
Závodu systému Ranking (kategorie DH21), koeficient 1,00 

Závodu systému Ranking veteránů 
Veřejných závodů 

 
 

Pořádající orgán:  
Středočeský krajský svaz ČSOS 
 

Pořádající subjekt:  
Klub orientačního běhu Kladno, z.s. 
 
Datum:  
Sobota 2.10.2021 
 
Centrum závodu:  
Areál firmy UNISERVIS HAŠEK, s.r.o., Žilina, okres Kladno, Na Píska 19 

https://mapy.cz/s/gutudakezu  
 

Druh závodu:  
Závod jednotlivců na klasické trati, intervalový start 

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

https://mapy.cz/s/gutudakezu


 

Vypsané kategorie:  
Soutěžní: 
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H21L, H21K, H35L, H35K, H45L, H45K, H55, H65, H75      
D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D21L, D21K, D35L, D35K, D45L, D45K, D55, D65, D75 
 

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. 
Ve všech soutěžních kategoriích je zakázán doprovod závodníka („stínování“). 
 

Tréninkové (s volným časem startu a měřením času na SI čip): 
TF (fáborková trať bez omezení věku, délka do 3 km) dítě zde lze "stínovat"  
T1 (tréninková trať – náročnost H14, délka cca 5 km) červená  
T2 (tréninková trať – náročnost H18, délka cca 8 km) černá   
 

Začátečnické pro veřejnost, bez oficiálního měření času, s ražením kontrol do mapy,  
nebo do průkazky):  
Z1 (trať pro rodiče s dětmi do 10 let, bez fáborků, délka do 3 km) zelená  
Z2 (trať pro začátečníky – náročnost D12, délka okolo 3 km) modrá  
na začátečnických tratích mohou startovat libovolné skupiny  
Vysvětlení náročnosti tratí je uvedeno zde:   
https://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf    
V kategoriích Z je možné startovat v libovolně velkých skupinách. V kategorii Z1 (rodiče s dětmi) má 

tým automaticky v ceně startovného 2 mapy, v Z2 je ve startovném 1 mapa  

 
Přihlášky:  
do 26.9.2021 23:59  

online pomocí systému ORIS na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6367  
Po skončení termínů přihlášek a u prezentace, je přihlášení možné v kategoriích DH10F, TF, T1, T2, 
Z1 a Z2 dle počtu volných map. 
Jednotlivci neregistrovaní v klubech ČSOS, kteří se hlásí do soutěžních kategorií, se hlásí na závod 
přes systém ORIS pomocí “Jednorázové přihlášky” v systému ORIS: 
https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=6367   

Přihláška je platná po zaplacení vkladu.  
 

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

- HD10 – 14, HD65, HD75…….80 Kč / po termínu 120 Kč 
- Z1 (2 mapy)…………...….....100 Kč 
- Z2…………………………….80 Kč 
- Ostatní….....................……....150 Kč / po termínu 250 Kč  

 
      Vklad při podání protestu 400 Kč. 
 
Platby:  
souhrnně za oddíl na účet KOB Kladno, z.s., č.ú. 2201220535/2010, variabilní symbol 

22XXXX, kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. 

 
Plaťte prosíme tak, aby platba přišla na účet nejpozději do středy 29. 9. 2021.  
V případě pozdní platby přineste doklad o zaplacení na prezentaci. 

 
Jednorázově přihlášení neregistrovaní závodníci:  
Kromě VS uveďte v popisu platby své jméno a kategorii a zašlete prosím kopii dokladu o platbě na 
email kobkladno@gmail.com nejpozději do pondělí 27. 9. 2021, až poté bude Vaše přihláška přijata. 
Neuhrazené přihlášky budou smazány. 
 

https://psob.dig.cz/dokumenty/tabulka-obtiznosti-pro-oblastni-zavody.pdf
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6367
https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=6367
mailto:kobkladno@gmail.com


Prezentace:  
V centru závodu 8:30 – 9:45. 
Změna kategorie = pozdní dohláška. Změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu = 20 Kč. 
Kategorie Z mají v centru závodu vlastní prezentaci – přihlášky zde kdykoliv v době 8:30 – 12:00 hod. 
 
Start:  
Intervalový, 00 = 10:30. 
Kategorie T mají vlastní startovací koridor a mohou startovat kdykoliv od času 00 (10:30) do 

12:30. Startuje se na startovací krabičku dle pokynů startérů. 
Kategorie Z (začátečnické) startují kdykoliv v době 10:30 - 12:30 ze zvláštního koridoru. 
 
Mapa:  
Spanilá 2021, 1 : 10 000, E = 5 m, stav září 2021, formát A4. 
Autoři členové oddílu. 
Mapový klíč ISOM 2017. 
Mapa není vodovzdorně upravena. 
 
Terén:  
Mírně zvlněný, porostově velmi rozmanitý, erozní rýhy, místy hluboké, mnoho porostových i 

terénních detailů, hustá síť cest různé kvality, podklad místy znepříjemněn pozůstatky těžby a vysokou 

trávou. 
 

Systém ražení:  
Systém SPORTident (SI) v kontaktním režimu.  
Jeden čip lze použít v závodě pouze jednou. Závodník je povinen se po doběhu do cíle dostavit do 

centra závodu k vyčtení čipu (i při nedokončení závodu). 

Závodníci si je mohou vypůjčit SI čip od pořadatele za poplatek 40 Kč (požadavek uvádějte v 

přihlášce), záloha na půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč. 
Kategorie Z1 a Z2 razí průchody kontrol do papírové průkazky  
 

Vzdálenosti:  
Parkování – centrum do 1 km 
Centrum – start do 2 km 
Centrum – cíl do 2 km 
 

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

žádném případě v obci neparkujte 
 

WC:  
TOI TOI v centru a cestou na start 
 

Výsledky:  
Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu 
Vyhlášení vítězů proběhne co nejdříve po doběhu 
 

Občerstvení:  
Šťáva v cíli 
Na delších tratích na trati voda 
V centru napečené dobroty, káva a čaj z rukou našich žen a dívek 
 
Školka: 
Během závodu bude, v případě příznivé epidemiologické situace, zajištěno hlídání dětí v centru 

závodu po nezbytně nutnou dobu. 
 

https://mapy.cz/s/gutudakezu


 

 

UPOZORNĚNÍ:  
Organizace závodu bude upravena dle platných protiepidemiologických opatření MZ ČR v době 

konání závodu. Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídají jejich zákonní zástupci. 
Prosíme závodníky o dodržování pořádku a čistoty v prostoru závodu, zejména na shromaždišti a 

parkovišti a dodržování zákona o lesích.  

Provozování prodejní činnosti a propagace akcí OB je možné se souhlasem ředitele závodu. 

Sledujte řádně ORIS a pokyny k závodům, informace budou podle potřeby aktualizovány. 

 

 

Funkcionáři závodu:  
Ředitel: Pavel Vinš R2 
Hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R2 
Stavba tratí: Pavel Vinš R2 
 
Informace:  
http://www.kobkladno.cz/spanila2021  

Jan Beneš (startovní listina) kobkladno@gmail.com  

Pavel Vinš pavel.vins@seznam.cz  
 

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 
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mailto:kobkladno@gmail.com
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mailto:pavel.vins@seznam.cz

