
Pokyny závodu 
Žebříček B-Čechy západ 

Závod Středočeského žebříčku a Manufaktura Pražského žebříčku (v kat. DH10 – DH18) 

Závod Veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (v kat. DH35 – DH75) 

Závod celostátního Rankingu 2021 koef. 1,04 (v kat. DH20 + 21) 

 

Datum konání: sobota 19.6.2021 – krátká trať 

neděle 20.6.2021 – klasická trať   

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: SKOB Slaný (SLA) 

Klasifikace:  závod jednotlivců s intervalovým startem na krátké trati 

   závod jednotlivců s intervalovým startem na klasické trati 

Příjezd a parkování: Bílichov - louka za Velkým Bílichovským rybníkem (po oba dny). Parkování bude 

organizováno pořadatelem. Bude vybíráno parkovné 50 Kč/oba dny. 

 Žádáme závodníky, aby přijížděli a odjížděli z parkoviště dle mapky na konci pokynů – 

tj. příjezd skrz obec Bílichov, odjezd podél potoka směr Hořešovice. Po příjezdové cestě 

budou chodit závodníci i na start. Buďte pozorní a ohleduplní a přizpůsobte rychlost 

stavu příjezdové a odjezdové komunikace.  

Prezentace: nebude – pouze on-line předem, nebudou možné žádné dohlášky a změny na místě. 

Čipy se nepůjčují (event. změny čísel SI čipů před odchodem na start u vyčítání). 

Pořadatelská služba  u Velkého Bílichovského rybníka (po oba dny), bude označeno lampionem 

a vyčítání:  a vlajkou SKOB Slaný 

Účast: Všichni závodníci vč. doprovodu (netýká se dětí do 6 let) musí předložit vyplněné 

čestné prohlášení (je zveřejněno v IS ORIS) s potřebnými údaji (testování, očkování, 

prodělání nemoci Covid-19, atd.) podle v den závodu platného mimořádného opatření 

Ministerstva zdravotnictví. Prohlášení se bude vybírat od všech závodníků v sobotu i 

v neděli v prvním startovním koridoru. Bez předání tohoto čestného prohlášení 

nebude závodník puštěn na trať. 

Systém ražení: Sportident – krabičky budou nastaveny v režimu bezkontaktního ražení Beacon vč. 

cílových jednotek (do 0,5 m), lze použít všechny typy čipů. 

Zápůjčky čipů nebudou z hygienických důvodů zajištěné. Jeden čip lze použít v závodě 

pouze jednou. 

Při poruše elektronického ražení razí závodníci do mapy klasickými kleštěmi  
do políček "R". Mapu s náhradním ražením pak odevzdají rozhodčímu v cíli, který ji 
označí jménem závodníka a oddílem. 

Při vstupu do startovního koridoru je každý závodník povinen vynulovat čip  
v elektronické krabičce CLEAR. Dále je povinen provést kontrolu čipu v krabičce CHECK.  

Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují při oražení krabičky CHECK ve startovním 
koridoru. V posledním koridoru bude krabička pro SIAC test. Při oražení cílové krabičky 
se čip vypne. 

Popisy kontrol: budou zveřejněny v IS ORIS a budou rovněž natištěny na mapě 

https://mapy.cz/s/rabosoboro
https://mapy.cz/s/rabosoboro
https://oris.orientacnisporty.cz/files/6022_e18a300be0928387bc0c5724288cb9a1.pdf


Vzdálenosti sobota: parkoviště – pořadatelská služba: 300 m  

pořadatelská služba – start:  1900 m, převýšení 80 m (modrobílé fáborky)  

 cíl – vyčítání:     600 m (červené fáborky), vede kolem parkov. 

Vzdálenosti neděle: parkoviště – pořadatelská služba: 300 m  

pořadatelská služba – start:  2000 m, převýšení 80 m (modrobílé fáborky)  

 cíl – vyčítání:     200 m (červené fáborky) 

Závodní prostor: lesní prostor mezi obcemi Žerotín – Zichovec – Bílichov – Líský – Bor – Hvížďalka 

Mapa: sobota: Bílichov, měřítko 1:10 000, E= 5 m, stav: jaro 2021, kartograf: Milan Borovička, 

Zdeněk Švec, formát A4, mapový klíč: ISOM 2017-2, mapy budou vodovzdorně 

upravené 

 neděle: Smradovna, měřítko 1:15 000 pro kategorie HD16-HD21, H35B, C, H40B – 

formát mapy B4, měřítko 1:10 000 pro ostatní kategorie – formát mapy A3 pro kat: 

H14B, H45C, H45B, H50B, H55B, H60B, D35B, D40B a T6, ostatní A4, E = 5 m, stav: jaro 

2021, kartograf: Roman Horký, Milan Borovička, Zdeněk Švec, mapový klíč:  

ISOM 2017-2, mapy budou vodovzdorně upravené. 

Zvláštní mapové zelený křížek – vývrat  hnědý trojúhelníček – plošinka 

symboly:  černý křížek – výrazný umělý objekt – křížek, odpočívadlo 

Terén: Prudké členité opukové svahy (2 hluboká údolí) s terénními detaily, náhorní plošina  

s vegetačními detaily; hustá síť cest. Smíšený les s různorodou průběžností, místy 

bukové nálety, větve po dřívějších prořezávkách, žádné plošné kůrovcové paseky. 

Zakázaný prostor: V neděli je na mapě zakázaný prostor (národní přírodní rezervace), některé delší tratě 

mají spojnice kontrol přes tento prostor, vstup do zakázaného prostoru je důvodem 

k diskvalifikaci.  

Povinné úseky: start – začátek orientace a sběrná kontrola – cíl budou značeny červenými fáborky 

Parametry tratí: jsou k dispozici v Orisu: krátká trať, klasická trať 

Start 00: sobota 10:00, intervalový dle startovní listiny 

 neděle 10:00 intervalový dle startovní listiny 

kategorie HDR a T – v samostatném koridoru přes startovací SI jednotku v čase od 

10:00 do 13:30 hod 

Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB. 

Časový limit:  sobota krátká trať: 90 minut  

   neděle klasická trať: 150 minut  

Cíl:  V sobotu i v neděli se budou mapy vybírat po doběhu v cíli. Mapu vložte do tašky 
označené zkratkou vašeho oddílu.  

Mapy z obou dní se budou vydávat v neděli po startu posledního závodníka 
(předpokládáme cca ve 13:00 hod). K dispozici budou v prostoru pořadatelské služby. 

Vyčítací jednotka bude umístěna v místě pořadatelské služby. Každý závodník je 
povinen nechat si vyčíst čip, a to i v případě, že závod nedokončí. 

Uzavření cíle:  sobota: 15:30 hod  neděle: 16:30 hod 

  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6022
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6023
https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sr-ob21.pdf


Průběžné výsledky: průběžně elektronicky na webu: http://liveresultat.orientering.se. Konečné výsledky 
budou umístěny v Orisu: krátká trať, klasická trať. 

Vyhlášení vítězů nebude.  

Občerstvení: Pořadatel zajistí po oba dny vodu před startem a v cíli, v neděli budou občerstvovačky 
s vodou i na trati.  

Nedaleko pořadatelské služby a vyčítání je možnost zakoupení občerstvení u místního 
dobře zásobeného okénka (nealko, pivo, párek, klobása, maso na grilu, koláče atp.). 

Školka: nebude zajištěna 

WC: toalety TOI TOI v prostoru mezi parkovištěm a pořadatelskou službou, 2 toalety budou 
také k dispozici před startem, neznečišťujte les. 

Mytí: zajištěn mobilní stojan na mytí rukou v blízkosti toalet a stojan na dezinfekci rukou 
poblíž vyčítání čipů. 

 V rybníce se lze koupat pouze na vlastní nebezpečí. Přísný zákaz používání jakýchkoliv 
mycích prostředků a saponátů při případném mytí v rybníce!!! 

První pomoc: drobná poranění v cíli, ostatní v nemocnici ve Slaném 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Helena Zemková R3 
 hlavní rozhodčí: Ludmila Hrdličková R2 
 stavitel tratí:  Jan Hanák R2 

Informace: web závodu, mail: h.zemkova@seznam.cz 

Protesty:  písemně doložené vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu dle Pravidel OB čl. 

25.1; mailem dle Pravidel OB čl. 25.2 na adresu: hrdlickova.lu@seznam.cz. 

Jury: bude doplněno nejpozději v den závodu v prostoru centra 

Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2021 
upravených podle dokumentů ČSOS. 

Ochrana os. údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v IS 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). V případě, že nesouhlasíte 
s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně fotografovi. 

Covidová opatření: Všichni účastníci závodu, tj. závodníci a jejich doprovod, jsou povinni dodržovat 

stanovená protiepidemická opatření. Pořadatel má právo a povinnost dodržování 

opatření vyžadovat. 

Nejezděte na závody, pokud se nebudete cítit dobře.  

Na start jděte přímo z místa vašeho parkování na svůj startovní čas, v centru závodu 

zůstávejte pouze na nezbytně nutnou dobu.  

Dodržujte dostatečně bezpečnou vzdálenost od ostatních osob. 

Po doběhu opusťte prostor cíle. 

V centru si pouze vyčtěte čip, nezdržuje se zde a odjeďte co nejdříve domů. 

Přihlášením na závod souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 

http://liveresultat.orientering.se/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6022
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6023
http://zb2021.skobslany.cz/
mailto:h.zemkova@seznam.cz
mailto:hrdlickova.lu@seznam.cz
https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2021.pdf
https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pp21.pdf


Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí! 

Je nutné dodržovat lesní zákon a zásady ochrany přírody!  

Zákaz nocování na parkovišti a v centru. 

 

               Ludmila Hrdličková      Helena Zemková 
   hlavní rozhodčí      ředitelka závodu  

 

   
Akce je pořádána za finanční podpory: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a vstřícný přístup: 

 

 

 

 

 

 

Pavlu Suchému a Petru Suchému, majitelé části lesního závodního prostoru 

Martinu Jonákovi a Rudolfu Horovi, majitelé hráze a rybníka  

Dušanu Rubešovi a Josefu Kučerovi, pronájem louky na parkování 

 

 

 

Obec Bílichov 


