
R O Z P I S 
 
2. závod podzimního Manufaktura Pražského žebříčku (DH10 - DH18) 
2. závod podzimního žebříčku Středočeské oblasti (DH10 - DH18) 
2. závod podzimního veteránského žebříčku Pražské a Středočeské oblasti (DH35 - DH75) 
Závod celostátního rankingu 2021 (koeficient 1.00) – (DH21) 
Závod celostátního veteránského rankingu 2021 
Veřejný a náborový závod v orientačním běhu 
 

POŘÁDAJÍCÍ 
ORGÁN 

Středočeský krajský svaz ČSOS 

  
POŘÁDAJÍCÍ 

SUBJEKT 
OK Dobříš, z. s. 

  
DATUM Neděle 12. 9. 2021 

  
CENTRUM 

ZÁVODU 
Dobříš, louka na SZ okraji města Dobříš v lokalitě Brodce  
(GPS 49.7975217N, 14.1490311E) 
https://en.mapy.cz/s/fatehadoha  
V případě nepříznivého počasí doporučujeme oddílové stany. 

  
TYP ZÁVODU Oblastní závod v orientačním běhu na klasické trati, intervalový start. 

  
KATEGORIE 1) Soutěžní: 

D10F, D10, D12, D14, D16, D18, D21K, D21L, D35K, D35L, D45K, D45L, D55, 
D65, D75 
H10F, H10, H12, H14, H16, H18, H21K, H21L, H35K, H35L, H45K, H45L, H55, 
H65, H75 
DH10F - fáborkovaná trať pro děti, platí zákaz doprovodu 
Nasazování závodníků do kategorií DH21 dle Rankingu. Kategorie D21L a H21L 
- max. počet startujících 90, DH21K - bez omezení. Držitelé licencí E, R, A 
mohou startovat v DH21L i nad uvedený počet.  
 

2) Tréninkové (s volným časem startu a měřením času na SI čip): 
TF - fáborkovaná trať pro děti, do 3 km 
T3 - orientačně náročnější trať s délkou cca 3 km (na úrovni DH16) 
T6 - orientačně náročnější trať s délkou cca 6 km (na úrovni DH21) 
 

3) Začátečnické a zážitkové (bez oficiálního měření času s ražením 
kontrol do mapy nebo do průkazky): 

Z1 (HDR) – trať pro děti s doprovodem, délka cca 1,5 - 2 km, obtížnost  
velmi lehká. 
Nejedná se o fáborkovanou trať. Prosíme rodiče, kteří své děti nestínují, ale 
aktivně vedou, aby využili tuto trať! 
 
Z2 – jednoduchá a krátká trať pro úplné začátečníky, možno absolvovat i ve 
dvojici/skupině, délka cca 3 km, obtížnost lehká. 



 
Výklad barevné škály obtížností naleznete 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. Úplným začátečníkům na startu vysvětlíme vše potřebné 
pro úspěšné zvládnutí trati. 

  
PŘIHLÁŠKY Závodní  a tréninkové kategorie: 

Do neděle 5. 9. 2021 23:59 on-line prostřednictvím systému ORIS na stránce 
závodu: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6366 Po tomto datu 
přihlášky do závodních kategorií pouze na adresu okdobris@seznam.cz dle 
možností pořadatele a dle počtu volných map. Přihláška je přijata až po jejím 
potvrzení pořadatelem. 
Přihlášku emailem pošlete v povinném formátu ČSOS, tj. uveďte jméno, 
registrační číslo, kategorii, číslo SI čipu nebo požadavek na zapůjčení. Přihláška 
e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. 
 
Po skončení termínů přihlášek a u prezentace, je přihlášení možné pouze do 
kategorie T (dle počtu volných map) a do kategorií HD10F a TF (bez 
omezení, resp. do vyčerpání dostupných map). 
 
Sportovci – 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=6366 Přihláška je 
platná po zaplacení vkladu. 
 
Kategorie “Z” (začátečníci, příchozí): 
Do neděle 5.9.2021 23:59 on-line prostřednictvím systému ORIS na stránce 
závodu. Po tomto datu je přihlašování do kategorií Z1 a Z2 možné pouze na 
místě dle počtu volných map, kterých bude dostatek pro všechny. Na 
shromaždišti bude zvláštní prezentace a přihlašování zde bude možné 
kdykoliv od 9:00 do 12:00 hodin. 

     
VKLADY Kategorie 

HD10F, TF 
HD10 – DH14 
HD65 – DH75 
Ostatní kategorie 
T3, T6      
Z1 (HDR) 2 mapy 
Z2      

do 5.9. 
80 Kč 
80 Kč 
80 Kč 
150 Kč 
150 Kč 
100 Kč 
80 Kč 

od 6.9. 
80 Kč 
120 Kč 
120 Kč 
225 Kč 
225 Kč 
--- 
--- 

na místě 
80 Kč 
--- 
--- 
250 Kč 
250 Kč 
100 Kč 
100 Kč 

     
PLATBY Vklady za celé oddíly zaplaťte na účet OK Dobříš 2600168236/2010 (FIO 

banka), VS  XXX =  číslo oddílu v adresáři ČSOS, do popisu platby uveďte 
zkratku a název oddílu. Plaťte prosím tak, aby peníze přišly na účet nejpozději 
do středy 8. 9. 2021. V případě pozdní platby přineste doklad o zaplacení na 
prezentaci. 



Jednorázově přihlášení neregistrovaní: Uveďte v popisu platby své jméno a 
kategorii a zašlete prosím kopii dokladu o platbě na email 
okdobris@seznam.cz do úterý 7. 9. 2021, až poté bude Vaše přihláška 
přijata. 

  
PREZENTACE V centru závodu v době od 8:30 – 10:00 hod. 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 9:00 – 12:00 hod. 

  
PARKOVÁNÍ Na soukromém pozemku na louce, bude upřesněno v pokynech. Prosíme o 

dodržování pravidel silničního provozu a pokynů pořadatelů. 
  

START 00 = 10:30 
Závodní kategorie startují dle startovní listiny, intervalový start. 
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): 
Mohou startovat kdykoliv v době 10:30 - 12:30 ze zvláštního startu, který 
bude poblíž klasického startu. 

  
VZDÁLENOSTI parkoviště – centrum: do 0,5 km 

centrum – start: do 2 km 
cíl – centrum: do 0,5 km 

  
MAPA Kazatelna, 1 : 10 000, E 5 m, stav léto 2021, autor Petr Uher, klíč ISOM 2019. 

Rozměr A4 a A3, laserový tisk. Mapa bude vodovzdorně upravena. 
  

TERÉN Typický brdský zvlněný terén s mnoha terénními i porostovými detaily a 
vrcholem Kazatelna (531 m n. m.) v centrální části mapy. Středně hustá síť 
cest, terén místy zarostlý sezonním podrostem. 

  
SYSTÉM RAŽENÍ Pro soutěžní a tréninkové kategorie bude použit elektronický způsob ražení 

kontrol SportIdent v KONTAKTNÍM režimu. Závodník je povinen se po 
doběhu do cíle dostavit do centra závodu k vyčtení čipu (i při nedokončení 
závodu).  
 
Závodníci, kteří nedisponují vlastními SI čipy, si je mohou vypůjčit od 
pořadatele za poplatek 40 Kč (požadavek uvádějte v přihlášce), záloha na 
půjčení pro neregistrované závodníky je 700 Kč. 
Kategorie Z razí kleštěmi do mapy nebo do papírové průkazky, kterou obdrží 
na prezentaci 

  
PROTESTY Písemně s vkladem 400 Kč během závodu hlavnímu rozhodčímu: Tomáš 

Etrych, Klínec 213.       
  



VÝSLEDKY A 
VYHLÁŠENÍ 

VÍTĚZŮ 

Vyvěšování průběžně v centru závodu. Vyhlášení vítězů, v případě příznivé 
epidemiologické situace cca ve 14 hod. Vyhlašují se první tři v kategoriích 
DH10F - DH18 a DH21L.  

  
OBČERSTVENÍ V cíli, pro delší tratě i na trati závodu. Shromaždiště je na louce, budou zde 

pořadatelské stánky s nabídkou drobného občerstvení a nápojů. 
  

ŠKOLKA Během závodu bude, v případě příznivé epidemiologické situace, zajištěno 
hlídání dětí v centru závodu (po nezbytně nutnou dobu). 

  
PRODEJ A 

PROPAGAČNÍ 
ČINNOST 

S předchozím souhlasem ředitele v centru 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, startovky a 
výsledků na webu závodu a 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) zejména z vyhlášení výsledků a 
doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, 
prosím, explicitně fotografovi. 

  
INFORMACE Web: https://www.okdobris.cz/zavody/klasicka-trat-12-9-2021/  

Kontakt: okdobris@seznam.cz 
Pavel Janda, ředitel závodu, tel: 724 305 216 
Tomáš Etrych, tel: 737 304 415 

  
FUNKCIONÁŘI 

ZÁVODU 
Ředitel závodu: 
Hlavní rozhodčí: 
Stavitel tratí: 

Pavel Janda - R3 
Tomáš Etrych - R3 
Jindřich Houska - R3, Martina Bochenková - R1, Pavel 
Jiroušek 

   
PŘEDPIS Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS, Soutěžního řádu PSOS a 

Prováděcích předpisů PSOS a SSOS platných pro rok 2021. 
  

UPOZORNĚNÍ Organizace závodu bude upravena dle platných protiepidemiologických 
opatření v době konání závodu (rozdělení do startovních vln, povinnost 
čestných prohlášení...). 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.  

 
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Pražské / Středočeské oblasti dne 10. 8. 2021. 
V Dobříši dne 9. 8. 2021 


