
Rozpis závodů 
 

Sobota 15. dubna 2023 
LUCIFER Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB 

 

Neděle 16. dubna 2023 

Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A – krátká trať 
 

Společná ustanovení pro oba závody: 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: SKOB Slaný (SLA) 

Zařazení do soutěží: závod Českého poháru (neděle) 

závod INOV-8 CUP – žebříček A 2023 (neděle) 

závod Rankingu 2023, koeficient 1,04 (sobota), 1,06 (neděle) 

závod Rankingu veteránů 2023 

Datum: 15. dubna 2023 – sobota – noční závod 

16. dubna 2023 – neděle – krátká trať  

Místo (centrum): Petrohrad – zahrada Psychiatrické léčebny (GPS: 50.1253111N, 13.4430203E) 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 100 - 1500 m  

 centrum – start:  do 2000 m  

 cíl – centrum:   0 m  

Přihlášky: Do neděle 2.4.2023 do 23:59 hod. (1. termín) přes přihlašovací systém ORIS: 

Sobota noční závod: https://oris.orientacnisporty.cz 

Neděle krátká trať: https://oris.orientacnisporty.cz 

 Po termínu přihlášek (2.4.2023) budou přijímány dodatečné přihlášky za zvýšený vklad 

do soboty 8.4.2023. Po 8.4.2023 jsou přihlášky možné pouze do kat. T na prezentaci 

dle možností pořadatele za zvýšený vklad.   

Platby: V termínu přihlášek na účet pořadatele č. 2200300154/2010 vedený  

u FIO banky Kladno, jako VS uveďte čtyřmístné číslo klubu dle adresáře ČSOS. 

Vezměte si prosím doklad o zaplacení. 

 Neregistrovaní závodníci použijí variabilní symbol vygenerovaný při zadání jednorázové 

přihlášky v systému ORIS a do poznámky pro příjemce uvedou jméno, za koho je 

platba. 

Systém ražení: Sportident – nastaveno do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení 

do vzdálenosti 0,5 m). Jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát.  

Po doběhu do cíle je závodník povinen nechat si vyčíst čip – i v případě nedokončení 

závodu.  

Požadavek na zapůjčení klasického kontaktního SI čipu uveďte v přihlášce. 

https://mapy.cz/s/lubosebocu
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6803
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6804
https://oris.orientacnisporty.cz/Adresar


Mapa: Měřítko 1:10 000, E= 5 m, stav: březen 2023, mapoval: Roman Horký, formát do A3, 

mapový klíč: ISOM 2017-2, mapy budou vodovzdorně upravené. 

Terén: V severní části členitý s velkým množstvím terénních a situačních detailů - žulové 

kameny, srázy, skalky a balvany, skupiny kamenů a skupiny balvanů, na úbočních častá 

balvanová pole a místy vysoké skální srázy a skály; průběžnost porostově převážně 

dobrá avšak ztížená kameny, někde i popadanými klacky a stromy; řídký výskyt 

bukových náletů a ostružin. 

V jižní polovině je terén zvlněný, velice dobře průběžný s terénními a porostovými 

detaily téměř bez kamenů. 

Celý prostor má středně hustou síť komunikací v listnatém (hlavně dubovém) nebo 

smíšeném lese. Nadmořská výška 375 až 503 m n.m.  

Nedělní krátká trať proběhne pouze v severní části prostoru.  

Parkování: Dle pokynů pořadatelů na místních komunikacích. Dodržujte pravidla silničního 

provozu, neparkujte před vjezdy a na travnatých plochách. 

  Prosíme oddíly, které přijedou autobusem, o informaci předem na mail 

h.zemkova@seznam.cz.  

Hlídání dětí: Pořadatel nezajišťuje. 

Občerstvení: Bude uvedeno v pokynech. 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování v rekreačním středisku v Jesenici „Pod kempem“. 

Vzdálenost 7,5 km, 10 min jízdy autem od centra. Objednávky pouze přes ORIS: 

 4x 6 lůžková chatka (umyvadlo, WC) – cena 2190 Kč/chatku/noc  

4x 7 lůžková chatka (umyvadlo, WC, sprchový kout) – cena 2555 Kč/chatku/noc 

Ceny jsou vč. snídaně a rekreačního poplatku. 

Ubytování v chatkách musí být uhrazeno na účet pořadatele do 20.3.2023. Po tomto 

datu budou neuhrazené rezervace zrušeny.  

 Tělocvična – cena 240 Kč/osobu/noc vč. snídaně. 

Tělocvična není vytápěna, v tělocvičně jsou toalety, sprchy se nachází ve vedlejší hlavní 

budově. 

 V místě ubytování v Jesenici je možnost objednat večeři – cena 110 Kč. Vaří se pouze 

jedno jídlo české kuchyně. Večeře se vydávají od 18 do 19:30 hod. V případě zájmu 

večeři objednávejte rovněž přes ORIS. Na místě nebude možné dodatečně večeři 

zakoupit. 

 Další možnosti ubytování budou postupně uvedeny na webových stránkách závodu. 

Hlavní funkcionáři: ředitel závodu:  Helena Zemková R3 

hlavní rozhodčí: Ludmila Hrdličková R1 

stavitel tratí:  Jan Hanák R2 

Protesty:  Dle Pravidel OB čl. 25. Výše vkladu 400 Kč. Protesty proti startovním listinám či 

konečným výsledkům zasílejte písemně mailem hlavnímu rozhodčímu: 

hrdlickova.lu@seznam.cz. 

mailto:h.zemkova@seznam.cz
http://www.podkempem.cz/
http://petrohrad2023.skobslany.cz/ubytovani


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 na webu 
závodu a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, 
že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. 

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 klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, explicitně 
fotografovi. 

Pořadatel, závodníci a další zúčastněné osoby se zavazují, že na pořizovaných 
fotografiích a videozáznamech nebudou hospitalizované osoby a personál léčebny. 
Žádáme všechny účastníky závodů o dodržení této podmínky. Děkujeme. 

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

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a 
Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS v roce 2023. 

Upozornění:  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné jen se souhlasem ředitele 
závodů. 

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.: 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme za spolupráci a vstřícný přístup: 

 

 
PSYCHIATRICKÁ LÉČEBNA 

PETROHRAD 
 

 
Obec 

Petrohrad 

 

a majitelům části závodního prostoru: 

Pavlu Šilhánkovi a Petrohradské společnosti s.r.o. 
 

Akce je pořádána za finanční podpory: 

 

 

 

 

http://petrohrad2023.skobslany.cz/
http://petrohrad2023.skobslany.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/
http://petrohrad2023.skobslany.cz/
mailto:h.zemkova@seznam.cz
https://www.plpetrohrad.cz/
https://www.plpetrohrad.cz/


Ustanovení pro jednotlivé závody: 

 

LUCIFER Mistrovství a Veteraniáda v nočním OB – sobota 15. dubna 2023 
 

Kategorie: Mistrovství ČR 

D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 

▪ Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem. 
▪ Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a zároveň 

nejsou závodníky Veteraniády ČR v nočním OB. 
 

Veteraniáda ČR 

D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75  

H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 

▪ Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem. 
▪ Startují všichni závodníci, kteří se přihlásí v souladu s rozpisem závodu a zároveň 

nejsou závodníky Mistrovství ČR v nočním OB. 
 

 Veřejný závod 

 T3 – obtížnost cca H14, délka cca 3 km   

T5 – obtížnost vyšší než T3, délka cca 5 km 

Kontroly: Nebudou použity reflexní prvky. 

Vklady: kategorie do 2.4.2023  3.-8.4.2023          na místě 
       (dle možností pořadatele) 

 Mistrovství ČR    250 Kč 375 Kč  --- 

 Veteraniáda ČR   

 DH 60 a starší 200 Kč 300 Kč         --- 

 DH 35 – 55 230 Kč 345 Kč         --- 

 T3, T5 180 Kč     180 Kč         270 Kč 

 

 Možnost zapůjčení kontaktního SI čipu za 50 Kč (požadavek na zapůjčení uveďte 

v přihlášce). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 1000 Kč. 

Prezentace: V sobotu od 18:30 do 20:30 v centru závodů.  

Start 00: 21:00 hod., intervalově 

Kategorie T3 a T5 – startují v samostatném odděleném koridoru v libovolném čase po 

dobu otevření startu přes startovací SI jednotku dle pokynů pořadatelů (případné 

časové omezení bude uvedeno v pokynech). 

Zapůjčení čelovek: Firma Lucifer bude půjčovat závodníkům své výkonné čelovky Lucifer M5/M6 a L/L+.  

K zapůjčení bude 15-20 čelovek, půjčují se na stánku Lucifera v centru závodu za 200kč, 

vrací se hned po závodě, nutno rezervovat dopředu. Zároveň si všechny modely 

můžete prohlédnout a zeptat se na detaily.  

Více na: https://luciferlights.net/pujcovani-nob2023. 

https://luciferlights.net/pujcovani-nob2023


Český pohár, INOV-8 CUP – žebříček A 2023 – neděle 16. dubna 2023 

 

Kategorie: Český pohár, žebříček A  

D16, D18, D20, D21E, D21A, D21B  

H16, H18, H20, H21E, H21A, H21B 

▪ Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem. 
▪ nasazování závodníků do kategorií DH 20 a 21 se řídí soutěžním řádem systému 

Ranking. 
 

Ostatní soutěžní kategorie 

D14, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75  

H14, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 

▪ Směrné časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem. 
 

 Veřejný závod 

 T2 – obtížnost cca H12, délka cca 2 km   

T3 – obtížnost cca H16, délka cca 3 km 

T4 – obtížnost cca H18, délka cca 4 km  

Vklady: kategorie do 2.4.2023  3.-8.4.2023          na místě 
            (dle možností pořadatele) 

 Český pohár, žebříček A    250 Kč 375 Kč        --- 

 Ostatní kategorie   

 DH 60 a starší, DH14 180 Kč 270 Kč         --- 

 DH 35 – 55 200 Kč 300 Kč         --- 

 T2 150 Kč 150 Kč         225 Kč  

T3, T4 180 Kč 180 Kč         270 Kč 

 

 Možnost zapůjčení kontaktního SI čipu za 50 Kč (požadavek na zapůjčení uveďte 

v přihlášce). Vratná záloha pro neregistrované závodníky 1000 Kč. 

Prezentace: V neděli od 10:00 do 11:30 v centru závodů.  

Start 00: 12:00 hod., intervalově 

Kategorie T2, T3 a T4 – startují v samostatném odděleném koridoru v libovolném čase 

po dobu otevření startu přes startovací SI jednotku dle pokynů pořadatelů (případné 

časové omezení bude uvedeno v pokynech). 

 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne: 6. února 2023 


