
 

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
Kometa Kralovice, z.s. 

Žebříček B–Čechy 10.-11.9.2022 (5. – 6. závod) 
Závod celostátního Rankingu 2022, koeficient 1,04 

 
Mistrovství ČR neslyšících v OB 

 

 
 

P O K Y N Y 
 

  

Pořádající  orgán:    Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu 
            Západočeský svaz orientačních sportů  
Pořádající subjekt:  Kometa Kralovice, z.s., oddíl orientačního běhu 
Datum, typ závodu: Sobota 10. 9. 2022  -  krátká trať, intervalový start, 00 = 12:00 hod. 
             Neděle 11. 9. 2022  -  klasická trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod. 
   Denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na krátké a klasické trati. 
Shromaždiště:              Louky v obci Přehořov u Žihle, GPS: 50.0248515N, 13.3759731E … mapa ZDE 
Příjezd:  viz mapka … 

                                               
Parkování:  na loukách přímo v obci Přehořov (autobusy na návsi).  
Prezentace:  Na shromaždišti: sobota 9:30 – 11:00 hod. 
      neděle 8:00 – 9:00 hod. 
   Prezentujte POUZE celé oddíly. Oddíly v pořádku budou vyřízeny rychle! 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9eC0exX3Z.&ud=13%C2%B022%2733.259%22E%2050%C2%B01%2729.381%22N&x=13.3753367&y=50.0243612&z=18
https://mapy.cz/s/basohamuze


POKYNY nebudou v tiskové podobě v obálkách oddílů. Budou se všemi dalšími 
podrobnostmi, mapkami, plánky a parametry tratí na informačních tabulích.  

Vzdálenosti:  Parkování – shromaždiště 100 až 400 m (nedělitelný poplatek na SO / NE ve výši 
100,-Kč se platí při příjezdu). Autobusy vysadí závodníky v Přehořově u kaple 
(750 m), zde mohou i parkovat (zdarma). 

   P1 = 100 m, P2 = 400 m, P3 BUS = 750 m (zelenobílé fáborky na shromaždiště) 
Jakékoliv parkování mimo vyznačeného je přísně zakázáno. Bude kontrolováno 
policií (nutné zachovat průjezdnost pro účastníky a IZS). Po celou dobu závodů 
bude přes obec Přehořov až na shromaždiště zachován obousměrný provoz. I 
proto je nutné na této trase NEPARKOVAT mimo vyznačených míst a v užších 
místech prosíme o ohleduplnost.  
Centrum – start SO = 1100 m (95 m převýšení) 
Centrum – start NE = 300 m (5 m převýšení) 

   Centrum – cíl SO i NE = 0 m 

                                                
Mapy:   Sobota – DH16-21 1:10 000, mapa „Odlezelské vodopády“ ekv 5m, stav  

8/2022, rozměr mapy 225 x 160 mm 
   Sobota – ostatní 1 : 7 500, mapa „SESUV 1872“ ekv 5m, stav 8/2022, rozměr  

mapy 300 x 210 mm 
   Neděle – DH16-21 1:15 000, mapa „Potvorovská hora“ ekv 5m, stav 8/2022,  

rozměr mapy 220 x 125 mm 
   Neděle – ostatní 1 : 10 000, mapa „Odlezelské jezero“ ekv 5m, stav 8/2022,  

rozměr mapy 325 x 180 mm 
Pro oba dny použitý mapový klíč ISOM 2017-2. Mapovali Aleš Hejna a Jiří 
Vištejn. Stav srpen 2022. Prostor závodu viz příjezdová mapka výše. 
Všechny mapy vodovzdorně upraveny, vytisknuty na PRETEX se zvýšenou 
odolností proti vodě a roztrhání.                             

Dotisk map: jiná kvalita než Žaket jen pro kategorie P, TA, TB (možné se přihlásit i na místě). 
Zvláštní zn.:  

 
Terén: Odlezelské jezero, vzniklo v roce 1872, kdy se část úbočí Potvorovského kopce dala do 

pohybu a zahradila tok Mladotického potoka. Terén tvoří svah k Mladotickému potoku 



s převýšením zhruba 150 m a dvěma bočními údolími. Z toho jedno zařízlejší a s místy 
břidlicovými skalkami a sutí pod nimi, v části i mírný protisvah na západ. Zmíněný 
sesuv i těžební činnost v době před sesuvem dodává prostoru ojedinělé terénní i skalní 
detaily. Ve zbytku prostoru je terén typicky severoplzeňský - rychlý, místy s rýhami. 
Podložku klasifikujeme jako rychlou, v převážně borovém lese je místy borůvčí. V části 
prostoru zaujímají své místo louky a pastviny. 

Tratě krátká: pozor na různá křížení tratí a kontroly blízko sebe (vše je v mapě dobře označeno). 
 

 
Tratě klasika: pozor – kategorie D21B, H18B, H20B, H21C a H50B mají na jedné z možných voleb 

postupů včelí úl (v terénu označeno páskou a v mapě značkou 709 – Nepřístupná 
oblast). Dbejte v tomto místě zvýšené opatrnosti. 

                          I na klasice jsou na některých tratích jejich křížení, na která si dávejte pozor. 
Značení: cesta z parkoviště P1, P2, P3 = zelenobílé fáborky 
 cesta na start = modrobílé fáborky (SO 1100 m, NE 300 m) 
 fyzický start – začátek orientace = červené fáborky 
 sběrná kontrola č. 100 – začátek cílového koridoru = červené fáborky 
Kategorie:       D10C, D12C, D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D21C, D21N*, D35B, D40B, D45B, D50B, 
                          D55B, D60B, D65B, D70B, D75B 
                          H10C, H12C, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H21C, H21N*, H35B, H40B, H45B, H50B,  
                          H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B 
                          tučně = označené rankingové kategorie a viz níže další informace … 
                         * kategorie pouze pro neslyšící (M ČR neslyšících v OB při ŽB Čechy) 
             P – jednoduchá trať pro příchozí. 
             TA – mapově jednodušší trénink na úrovni H14B. 
                         TB – mapově náročnější trénink na úrovni H35B. 

Nasazování závodníků do kategorií DH21B se řídí Soutěžním řádem systému Ranking. 
Rozdělení podkategorií bude provedeno podle stavu rankingu k 31.8.2022. 
Podkategorie DH21B má max. limit 70 závodníků, podkategorie DH21C je bez limitu. 

                          Kategorie P, TA, TB budou mít volný start na startovní krabičku a svůj koridor. 
Občerstvení: je připraveno pro závodníky v cíli po doběhu (voda, šťáva). Dále jen v neděli na klasické 

trati tři občerstvovací stanice na kontrolách (voda, šťáva, hroznový cukr, čokoláda) a 
dvě občerstvovací stanice na cestě mimo kontroly. Obč. stanice na kontrolách nijak 
nezasahují do dohledávky kontrol, jsou umístěny pár metrů od uvedených kontrol 
(nejdříve razit & potom se občerstvit). 

Ražení:             SPORTident – SI jednotky (kompatibilní se všemi typy čipů) v „bezkontaktním“  
                          režimu BEACON (ražení do vzdálenosti cca 0,5 m). Možnost zapůjčení SI čipu pro  
                          kontaktní ražení za 40,- Kč/1 závod nebo čipu SIAC pro bezkontaktní ražení za 60,- Kč/1  
                          závod. Jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 
Popisy:             samoobslužný odběr na shromaždišti pod startovními listinami příslušné kategorie. 
Zákaz prostor:Značka 709.0 Nepřístupná oblast, , Značka 520.0 Soukromý pozemek (privát), Značka  

518.0 Vysoký plot. Platí zákaz vstupu do lesního prostoru závodu stanovený mapkou 
„Závodní prostor“ viz výše, kromě shromaždiště, cest na starty a doby svého závodu. 



POZOR – bezprostředně u shromaždiště se nachází frekventovaná železniční trať. Je 
přísný zákaz na ni vstupovat. Pro pohyb mezi P1 a shromaždištěm používejte prosím 
podchod pod tratí.    

Start:  sobota 12.00 – start intervalový, fyzický start  začátek orientace = 50m 
neděle 10.00 – start intervalový, fyzický start  začátek orientace = 40m  

 Kategorie P, TA, TB – volný start SO / NE v čase 0 - 120 minut. 
Na startu SO / NE už nejsou umístěny mobilní toalety!!! 

Odběr map:  na startu je uvedeno řazení map. Jejich odebírání probíhá po startu, ještě před 
dosažením začátku orientace samoobslužně z označených pořadačů kategoriemi. 

Cíl:   v SO i v NE doběh na shromaždiště viz. mapka. Mapy budou po sobotním i nedělním 
závodě vybírány v cíli (prosíme odevzdávejte je do tašek označených zkratkou vašeho 
oddílu a zajistěte, aby tyto zkratky znali hlavně mladší závodníci vašich oddílů). 
Děkujeme – urychlí to odběr map. Výdej map ze SO i NE bude v neděli po odchodu 
posledního závodníka na start a to ve 12.45 hodin! 

Přechod cílového koridoru: 
 mimo fanzóny u cíle umožňujeme divákům fandit i v prostoru doběhu od sběrky (na 

pravé straně koridoru viz plánek níže). Na stejné straně koridoru se nachází i prodejní 
stánky se sportovním zbožím a vede tudy cesta na start v neděli. Prosím buďte velmi 
obezřetní a ohleduplní na místě označeném pro přecházení koridoru (bude řízeno i 
pořadatelem). Přece jen dobíhá každý den téměř 1300 závodníků. Děkujeme.  

Časový limit:  sobota = 90 minut, neděle = 180 minut. 
Uzávření cíle: sobota = 16.30 hodin, neděle = 17.00 hodin. 
Jury:    Katka Kašková - CHA, Aleš Richtr – VPM, Petr Bořánek – VSP. 
Startovky: na shromaždišti (zelený stan … v něm i popisy a pokyny) + na startu v SO/NE.  
Výsledky:  na shromaždišti (stan HAVEN), vyvěšovány průběžně každých 30 minut + také ON-LINE 

výsledky (QR kódy u výsledků) + odkazy zde. 
SOBOTA: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23615&lang=cz 
NEDĚLE: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23616&lang=cz 

Plánek shromaždiště najdete zde: 

 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23615&lang=cz
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23616&lang=cz


Vyhlášení: SO – v cca 15.45 hodin 
  NE – v cca 14.45 hodin 

 Vyhlášeni budou vždy první 3 závodníci z kategorií DH10C – DH21B (obdrží diplom a  
věcnou cenu). Dále budou vyhlášeni pouze vítězové kategorií DH21C – DH75B, H80B 
(obdrží diplom a věcnou cenu). Kategorie P, TA a TB se nevyhlašují. 

Informace: Web závodu: https://kometakrl.cz/akce/zebricek-b-cechy-2022/ 

  ORIS krátká: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5556 
ORIS klasika: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5558 
E-mail: kometakrl@kometakrl.cz, případně tel. 739 654 855. 

Protesty: Písemně doložené vkladem 400,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB  
čl. 26. 1 osobně, nebo  podle  čl. 26.2 poštou na adresu Mgr. Marta Hanáková, Nová 
513, 331 41 Kralovice. 

Předpis: Závodí  se  dle  platných Pravidel  OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a Prováděcích  
předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2022. 

Zdravotník: je k dispozici po celou dobu závodů v prostoru cíle (u školky). Všichni účastníci startují 
na vlastní nebezpečí. 

Mytí a WC: u cisterny hasičů v lavorech + TOI TOI toalety a pisoár (bude vyčištěno po SO závodě). 
Školka: bude k dispozici v SO i v NE – otevřena vždy min. 30 minut před startem prvních 

závodníků. Prosíme, nechávejte zde své děti jen na nezbytně nutnou dobu. Děkujeme. 
Ubytování: Pořadatel  zajišťuje  nouzové  ubytování  v  tělocvičně  v  ZŠ  Kralovice  ze  SO na NE (ZŠ, 

Nová 730, Kralovice, cca 19 min./16 km). Je zde možnost parkování, WC, sprchy. 
Ubytovaní mohou využít venkovní sportovní areál školy. Bude otevřeno od soboty 
16.00 h. do neděle 10.00 h. (kdy by ji měli všichni opustit). Ve všech prostorách školy 
udržujte pořádek. Přezouvejte se na chodbě, boty můžete nechávat v šatně. Kontaktní 
osobou je p. Pavel Rom, tel. 737 753 413. 

Stravování:     Na shromaždišti bude následující výběr: 
                          PEGGY – polévka, guláš, halušky, těstovinový salát, tortilla s gyrosem, čínské nudle, 
                          bramboráky, hranolky, něco na grilu, alko i nealko nápoje. 
                          STOČES minipivovar – vlastní sortiment piv a nealkoholických nápojů, párky, klobásy,  
                          kýta atd. 
  KAFETERIE IVA – bohatý sortiment znáte z mnoha závodů, nově doplněno o altán  
                          s lehátky. 
  KOMETA stánek – buchty od maminek a babiček, vše pro vás, různé druhy čajů, káva. 
Stánky: Pořadateli přislíbilo účast několik prodejců, na které jste zvyklí z větších závodů 

(Kazboš, Haven, J. Konopáč a Gregory – jen SO). Provozování prodejní nebo propagační 
činnosti (kromě propagace  akcí v OB) je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 

Ochrana osobních údajů (GDPR): Přihlášením se na tyto závody dává každý účastník souhlas se  
zveřejněním svých osobních údajů v nezbytně nutném rozsahu pro takovou akci 
(přihlášky, startovní listiny, výsledky, on-line výsledky, zveřejnění na webu závodu,  
ORIS, zpravodajské fotografie apod.). 

Funkcionáři: Ředitel závodu Mgr. Marta Hanáková 

  Hlavní rozhodčí SO – Ondřej Pova R1, NE – Martin Hanák R1 
  Stavitel tratí sobota Martin Hanák R1 
  Stavitel tratí neděle    Ondřej Pova R1 
  Hlavní kartograf Aleš Hejna 
 

       Ondřej Pova SO, Martin Hanák NE                  Mgr. Marta Hanáková 
                     hlavní rozhodčí                                            ředitel závodu 
 

Závody se konají v prostoru Národní přírodní památky Odlezelské jezero. 
Děkujeme hlavně majoritnímu vlastníkovi lesa paní Chytrové. 

https://kometakrl.cz/akce/zebricek-b-cechy-2022/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5556
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5558
mailto:kometakrl@kometakrl.cz

