
 
 
 

Pokyny  
 

 

K závodům Žebříčku B - Čechy 
K závodům celostátního systému Ranking, koeficient 1,04  

K závodům celostátního systému Ranking veteránů 
K veřejným závodům 

 
 

Žlábek 2022 
 

 

Pořádající orgán:  
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

 

Pořádající subjekt:  

Klub orientačního běhu Kladno, z.s. 
 

Datum:  

sobota 21.5.2022 klasická trať 
neděle 22.5.2022 krátká trať 

 

Shromaždiště, centrum závodů:  
Chyňava  

https://mapy.cz/s/latonotuno 

V centru závodů je zákaz kempování. 

 
Druh závodu:  

Sobota – denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol, intervalový start 

Neděle – denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol, intervalový start 
 

Prezentace:  

V centru závodů 

Sobota 10:00 – 11:30 
Neděle 8:30 – 9:30 

Prezentace je pouze pro dohlášky do kategorií veřejného závodu TA a TB (navýšené startovné o 50%) 

a změny čipů. 
Daňové doklady nebudou vydávány, stáhněte si je z ORISu. 

 

Kategorie žebříčku B Čechy: 

H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B      

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

 

 
 

https://mapy.cz/s/latonotuno


 

Kategorie Rankingu: 

H20B, H21B, H21C 

D20B, D21B, D21C 

Nasazování závodníků do kategorií DH21B se řídí Soutěžním řádem systému Ranking. Rozdělení do 
podkategorií podle stavu rankingu k 30.4.2022. Podkategorie DH21B má limit 70 závodníků, 

podkategorie DH21C je bez limitu.  

 

Kategorie veřejného závodu: 

H10C, H12C 

D10C, D12C 

TA – trénink lehký, úroveň H12 
TB – trénink náročný, úroveň H35 

 

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

soutěží sekce OB ČSOS pro rok 2022. 

 

Parkování:  

Osobní auta: 

V centru a blízkém okolí – lesních cestách. 

Parkovací komanda v oranžových vestičkách budou směrovat vozy na jednotlivá parkoviště podle 
aktuální situace, budeme regulovat tak, abychom zachovali průjezdnost a šetřili každý decimetr místa. 

Dbejte bezvýhradně pokynů pořadatelů! 

Kdo bude parkovat na cestě, ne v centru, cestu neopouštět, les je závodním prostorem.  

Autobusy: 
Závodníci vystoupí zde 

https://mapy.cz/s/fehorusajo 

a autobusy budou nasměrovány na určené místo k parkování (bude zveřejněno v pátek na webu, nebo 
sděleno při příjezdu). 

 

WC:  
TOI TOI v centru a u startu. 

 

Start:  

Sobota 00 = 12:00 
Neděle 00 = 10:00 

 

Kategorie TA a TB mají vlastní startovací koridor a mohou startovat kdykoliv od času 00 do 120. 
Startuje se na startovací krabičku dle pokynů startérů. 

 

Vklady: 
                                                                         sobota (klasická trať                       neděle krátká trať 

HD10C, HD12C                                             120 Kč                                            120 Kč 

HD14B                                                            150 Kč                                            150 Kč 

HD60B – HD75 B, H80B                               170 Kč                                            170 Kč 
HD16B – HD55B, TA, TB                             230 Kč                                            190 Kč 

HD21B, HD21C                                             250 Kč                                            200 Kč 

 
Vklad při podání protestu 400 Kč. 

 

Půjčení čipu (pouze kontaktní ražení) 50 Kč / závod. 

V případě ztráty zapůjčeného čipu bude požadována náhrada 800 Kč.  
 

Vklad při podání protestu 400 Kč. 

https://mapy.cz/s/fehorusajo


 

Mapa:  
Autor Jiří Cabrnoch 

Mapový klíč ISOM 2017-2 

Mapa je vodovzdorně upravena – tisk na PRETEX 
Sobota  

Žlábek 2022, 1 : 15 000 pro HD16 – HD21, pro ostatní 1 : 10 000, E = 5 m, stav květen 2022 

Neděle 

Kačák 2022, 1 : 10 000, E = 5 m, stav květen 2022 
 

Vývraty nejsou mapovány 

 
Terén: 

Zvlněný, nadmořská výška 350 – 480 m n.m., pestrý, místy houževnatý, porost, hustá síť komunikací 

různé kvality, střídavá, většinou dobrá, průběžnost, ve svazích a na vrcholcích skalky a kameny, 
skalnaté vrcholové partie se značným převýšením. 

 

Časový limit:  

Sobota, klasická trať 180 minut 
Neděle, krátká trať 90 minut 

 

Systém ražení: 
Elektronický systém Sportident. Označovací jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového 

ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). V případě poruchy se razí do mapy, mapa 

se v tomto případě odevzdá ke kontrole cílovému rozhodčímu. Jeden čip lze v závodě použít pouze 

jednou.  
 

Vyčítání čipů:  

V centru, každý závodník je povinen vyčíst si ihned po doběhu svůj čip, i v případě, že neabsolvoval 
celou trať. 

 

Popisy kontrol:  
Samoobslužný odběr v centru. 

 

Uzavření cíle:  

Sobota 180 minut po odstartování posledního závodníka 
Neděle 90 minut po odstartování posledního závodníka 

 

Vzdálenosti:  
Sobota: Parkování – centrum do 1 km 

             Centrum – start 0,8 km (modrobílé fáborky) 

             Centrum – cíl 0,7 km (červenobílé fáborky) 
 

Neděle: Parkování – centrum do 1 km 

             Centrum – start 2,6 km (modrobílé fáborky) 

             Centrum – cíl 0,6 km (červenobílé fáborky) 
                                      

Vybírání map v cíli:  

Mapy budou v cíli vybírány, výdej v neděli v centru po odstartování posledního závodníka. 
 

Povinné úseky: 

Start – mapový strat – červené fáborky 

Sběrná kontrola – cíl, červené fáborky 
 

 



 

Výsledky:  
Budou průběžně vyvěšovány v centru závodu + zobrazovány online.. 

Vyhlášení proběhne co nejdříve po doběhu závodníků, odměněni budou první tři ve všech kategoriích, 

kromě TA a TB. 
 

Občerstvení:  

Šťáva v cíli, při sobotní klasice na delších tratích občerstvovací stanice na kontrole s vodou  

Na nedělním startu krátké trati voda 
V centru bohaté možnosti: 

Stánek s jídlem (gulášová polévka, grilovaná kuřata, gyros, žebírka, bramboráky, hranolky..) 

Stánek s pivem a limem 
Stánek O-Kafe 

Stánek s napečenými dobrotami našich žen a dívek 

 
Školka:  

V centru, naše zkušené matky a dcery se po dobu vašeho závodu postarají o vaše děti, 

prosíme – odkládejte děti jen na dobu nezbytně nutnou  

 
1. pomoc:  

Zajištěna pořadatelem v centru 

 
Nouzové mytí: 

Připraveny lavory u cisterny, šetřete prosím vodou a nepoužívejte mýdlo a jiné mycí prostředky 

 

Bezpečnost: 

Silnice – snažíme se pohyb po silnici maximálně minimalizovat, závodní tratě silnice nepřekonávají, 

přechod na start a z cíle bude hlídán pořadatelem, i tak buďte ostražití a dbejte bezpečnosti  

Cyklisti – zdejší terény jsou vyhledávané, očekávejte cykloprovoz, hlavně na singltrecích jezdí, jako 
blázni.. 

Lapače - v posledních dnech se v lese objevily nové lapače kůrovce – látkové přístřešky vypadají jako 

stan, je na nich upozornění „nedotýkat se“ – buďte opatrnío. 
 

Funkcionáři závodu:  

Ředitel: Pavel Vinš R2 

Hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R1 
Stavba tratí: Pavel Vinš R2 

 

Informace:  
http://www.kobkladno.cz/2022/12/zb-cechy/ 

kobkladno@gmail.com     

 
Jury: 

Josef Milota (MLA) 

Libuše Fantová (EKP) 

Marie Pospíšilová (DKP) – sobota 
Ondřej Pospíšil (DKP) - neděle 

 

Upozornění:  
Závody se konají v CHKO Křivoklátsko, chovejme se slušně a ohleduplně. 

Prosíme závodníky o dodržování pořádku a čistoty v prostoru závodu, zejména na 

shromaždišti a parkovišti a dodržování zákona o lesích.  

Lidé z Lesní správy Nouzov jsou velmi vstřícní, nechceme je zklamat. 

 

http://www.kobkladno.cz/2022/12/zb-cechy/
mailto:honzabenes@email.cz


 

Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídají jejich zákonní zástupci.  
Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou. 

 

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

 

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.  

 

Protesty: 
Písemně na místě hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč, nebo e-mailem  

na jcabrnoch5113@gmail.com, nebo písemně na adresu Jiří Cabrnoch, Buštěhradská 241,  

272 03, Kladno Dříň 
 

Poděkování za vstřícný a konstruktivní přístup: 

Vojenským lesům a statkům ČR, Divize Hořovice, Vojenským lesům a statkům ČR Lesní správě 

Nouzov, správě CHKO Křivoklátsko, Obci Chyňava, Obci Bratronice, Obci Malé Kyšice 
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Plánek centra 

P
Ř

ÍJEZD
O
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Á
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 →

vedení vysokého napětí

cesta cesta

vedení vysokého napětí

CENTRUM

ŠKOLKA LES

LESLES

ZONA OBČERSTVENÍ

PARKING

PARKING

ODDÍLOVÉ STANY

ODDÍLOVÉ STANY

TOI TOI STÁNKY

POPISY, POKYNY, 

VÝSLEDKY

PREZENTACEMYTÍ A CISTERNY

POŘADATELÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sponzor závodů     

 

 
Dodavatel IT řešení pro zdravotnictví 

www.orcz.cz 

 

Svazoví sponzoři 

   

 

 

 

 

 

  

 

   

 


