
                                                        
 

Rozpis  
 

 

Závodů Žebříčku B - Čechy 
Závodů celostátního systému Ranking, koeficient 1,04  

Závodů celostátního systému Ranking veteránů 
Veřejných závodů 

 

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:  
Chyně 

https://mapy.cz/s/latonotuno  

Bude upřesněno, věnujte pozornost stránkám závodů a pokynům. 

 
Druh závodu:  
Sobota – denní závod jednotlivců na klasické trati, intervalový start 

Neděle – denní závod jednotlivců na krátké trati, intervalový start 
 

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 
 

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.  

 

Veřejný závod: 

H10C, H12C 
D10C, D12C 

TA – trénink lehký, úroveň H12 

TB – trénink náročný, úroveň H35 

https://mapy.cz/s/latonotuno


 

 
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.  

 
Platby:  
Bezhotovostně, souhrnně za oddíl tak, aby platby byly připsány na účet pořadatele nejpozději 

14.5.2022, na účet KOB Kladno, z.s., č.ú. 2201220535 / 2010, variabilní symbol 22XXXX,  
kde XXXX je číslo oddílu podle adresáře ČSOS. 

Pořadatel nebude řešit přiřazení částečných plateb k jednotlivým závodníkům klubu. 
 
Přihlášky:  

pomocí systému ORIS: 
do 8.5.2022 

sobota https://oris.orientacnisporty.cz/Prihlaska?compid=5800  
neděle https://oris.orientacnisporty.cz/Prihlaska?compid=5801 

2. termín 13.5.2022 za zvýšené startovné o 50%  

Přihláška je platná po zaplacení vkladu. 
 

Dohlášky na místě v omezeném množství pouze pro kategorie TA a TB, bude upřesněno v pokynech. 

 

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 a změny čipů. 

 

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. Závodník je povinen se po doběhu do cíle dostavit do centra závodů k vyčtení čipu (i při 
nedokončení závodu). 

 

Vzdálenosti:  
Parkování – centrum 0 – 300 m 
Centrum – start do 3 km 
Centrum – cíl do 1,5 km 
 

Start:  
Intervalový  

Sobota 00 = 12:00 
Neděle 00 = 10:00 
 

https://oris.orientacnisporty.cz/Prihlaska?compid=5800
https://oris.orientacnisporty.cz/Prihlaska?compid=5801


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. 
 

Mapa:  

Autor Jiří Cabrnoch 
Mapový klíč ISOM 2017-2 
Mapa je vodovzdorně upravena. 

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 

 
Předpokládané časy vítězů: 

Dle směrných časů Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS. 

 
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. 
 

Školka: 
Během závodu bude zajištěno hlídání dětí v centru závodu po nezbytně nutnou dobu. 
 

Ubytování: 

Pořadatel nezajišťuje. 
 
UPOZORNĚNÍ:  

Závody se konají v CHKO Křivoklátsko, chovejme se slušně a ohleduplně. 
Účastníci závodí na vlastní nebezpečí. Za nezletilé zodpovídají jejich zákonní zástupci.  

Pořadatel neručí za škody způsobené třetí osobou. 

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. 

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

soutěží sekce OB ČSOS pro rok 2022 
                                                    
Funkcionáři závodu:  
Ředitel: Pavel Vinš R2 
Hlavní rozhodčí: Jiří Cabrnoch R1 
Stavba tratí: Pavel Vinš R2 
 

Informace:  

http://www.kobkladno.cz/zebricek-b-cechy-2022/  

kobkladno@gmail.com     

 

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 

http://www.kobkladno.cz/zebricek-b-cechy-2022/
mailto:honzabenes@email.cz
mailto:honzabenes@email.cz


 

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: 
Vojenským lesům a statkům ČR, Divize Hořovice, Vojenským lesům a statkům ČR Lesní správě 
Nouzov, správě CHKO Křivoklátsko 
 

 
 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 14.4.2022. 

 
 

 


