
Na Houpačce cerven-20  

Závod se koná namísto štafetového závodu 24OB. Restart legendárního závodu jsme 
museli přesunout na rok 2022.  Rádi bychom Vás však pozvali na nové mapy jednoho z 

orientačně nejzajímavějších terénů v ČR. Připravili jsme pro Vás jedno až dvouchodovou 
ochutnávku ze čtyřiadvacítky …     

Rozpis  

   

POŘADATEL   Oddíl orientačního běhu VŠTJ Stavební Fakulta Praha 

DATUM   Sobota  20. června 2020 

MÍSTO 

KONÁNÍ 
  

Dubenec (okres Příbram), parkoviště u šachty č. 19  

49.6975194N, 14.1004017E   

TYP ZÁVODU 

  

Covid-Závod jednotlivců v denním orientačním běhu pro děti, 

dospělé, veterány, intervalový start. 

Covid-Závod jednotlivců v nočním orientačním běhu, intervalový 

start. 

Závody probíhají podle platných pravidel OB. 

Pokud v rámci závodu jednotlivců splníte podmínky TEAM 24 OB, 

započítáme Vaše výsledky do “štafetového” součtového závodu.    

KATEGORIE 

  

denní tratě:    T4 - T5 - T6 - T7  délky cca. T4 - 4 km, T5 - 5 km, T6 - 

6 km, T7- 7 km  

noční/soumrakové tratě  T4 - NT5 - T6 - NT7  (T4, T6 jsou totožné 

tratě s denním závodem!) délky cca. T4 - 4 km, NT5 - 5 km, T6 - 6 km, 

NT7- 7 km 

dětské tratě  K2 - K3 - K3,5 - K4  (tratě na úrovni kat. H10,D12, 

H12, D14 – k dispozici jsou ve dne, za soumraku, i v noci)  

TEAM 24 OB (dospělí)  - 6 závodníků (nejméně dvě ženy a jeden 

veterán nebo dorostenec). Do teamové soutěže se počítá součet 

nejlepších výsledků ze všech šesti tratí (T4, T5, T6, T7, NT5, NT7) 

Tratě, které jsou vypsané pro denní i noční závod lze absolvovat ve dne 

a/nebo v noci. Nikdo ale nesmí běžet stejnou trať dvakrát. (Závodníci 

nočních tratí mohou běžet předtím i ve dne, ale jinou trať.) 

TEAM 24 OB (děti) -  4-6 závodníků max. kat DH14 (minimálně 

musí být v týmu dvě dívky a dvě DH12 nebo mladší). Počítá se součet 

nejrychlejších časů na jednotlivých tratích. Tratě lze běžet i v noci. 

Nikdo nesmí běžet stejnou trať dvakrát. 

 

MAPA 

  

Houpačka 1:10 000, E 5 m, stav jaro 2020, autoři Milan Borovička, 

Roman Horký, Petr Cigoš, Pavel Kurfürst klíč ISOM 2017. 

Rozměr A4, laserový tisk. Mapa nebude vodovzdorně upravena.   

http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2020.pdf


TERÉN 
  

Zvlněný, porostově členitý se střední hustotou cest, ve velké části 

prostoru terénní detaily a kameny. 

RAŽENÍ   Bude použit elektronický způsob ražení kontrol SportIdent. 

START 
  

00 = 11:00 denní závod, konec startu 18:00 

00 = 21:00 noční/soumrakový závod, konec startu 24:00  

VZDÁLENOSTI 
  

parkoviště - start 1000 m 

cíl - parkoviště 0 m 

PŘIHLÁŠKY 

  

Do středy 10. června 2020 23:59:59 přes oris (registrace tratě) a 

zároveň webový formulář (startovka).  

Zájemce o denní tratě se nejprve musí napsat do „startovky“ pro denní 

tratě, a pak se zaregistrovat v ORIS  na denní závod.  

Obdobně se zájemci o noční tratě nejprve napíší do „startovky“ pro 

noční tratě,  a pak se zaregistrují v ORIS na noční závod. (Důvodem je 

omezená kapacita startovky v jednotlivých kategoriích).  

Ve dne je startovní interval 3 min, v kategorii smí statovat max. 120 

závodníků. V noci je startovní interval 2 minuty, v kategorii smí 

startovat 90 závodníků.) 

Do TEAM 24 OB se přihlašujete jako jednotlivci v ORISu – do 

poznámky uveďte název týmu. Název týmu a soupisku (viz. * 

legenda/vysvětlení na konci rozpisu) zadejte, prosím, do formuláře.  

V případě nedostatku místa ve startovce, se na nás obraťte: 

prihlasky@fspraha.cz. Pro TEAM 24 OB budeme ve startovce držet 

vakanty.   

   

VKLADY 

  

 do 10. 6.   10. 6. – 15. 6. 

Dospělí   150 Kč   200 Kč 

 

Děti (HD-10, HD-12, 

HD-14)  

80 Kč   120 Kč 

Vklady jsou za jednotlivce/trať. Za soutěž TEAM se neplatí nic navíc. 

Zaplaťte do pondělí 15. 6. 2020 na účet č. 162614339/0800, variabilní 

symbol 27nnnn, kde nnnn je číslo oddílu v adresáři ČSOS.   

VYHLÁŠENÍ 

VÝSLEDKŮ 
 

Pouze on-line na https://live.24ob.cz/. Vítězové v soutěži TEAM 24 OB 

(dospělí), TEAM 24 OB (děti) vyhrávají poukaz na startovné zdarma 

v odloženém závodě 24OB v roce 2022. Všechny zúčastněné týmu si 

mohou vyzvednout na dalších závodech eco trendy kelímky. 

UPOZORNĚNÍ 

 

Závod pořádáme v režimu epidemiologických opatření. Přijel – odběhl 

– odjel – potěšil se výsledky on-line. Přijeďte, prosím, na svůj start, 

zaběhněte si trať a zbytečně se neseskupujte. Mobilní toalety 

s dezinfekcí budou na parkovišti, občerstvení nikoli. V podstatě není 

ani prezentace, jen pár pořadatelů pro organizaci startu a cíle, 

dezinfekci záchodů apod. Poblíž parkoviště je pěkná nádrž na 

individuální koupání.  

INFORMACE   Ondřej Skripnik, 737 372 573 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13PI6qeG9iIqjg1AVH9bXqmp5-gI9FVykipMcpWlgaDc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13PI6qeG9iIqjg1AVH9bXqmp5-gI9FVykipMcpWlgaDc/edit?usp=sharing
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5810
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F5b7XpRKLQLPqkkkzkwoMFFWuACll6TSrv9lc40S3Kw/edit?usp=sharing
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5976
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xpp7vEurCXGUdIZ0EEryozfFxStQxqwbUwQECYHmBok/edit#gid=803402106
mailto:prihlasky@fspraha.cz
https://live.24ob.cz/


Pavel Kurfürst, info@fspraha.cz, 728 323 038 

FUNKCIONÁŘI 

ZÁVODU   

Ředitel závodu: Ondřej Skripnik 

Hlavní rozhodčí: Karel Nitsch 

Stavitel tratí: Pavel Kurfürst 
 

 

 

* Legenda/návod/vysvětlení JAK na TEAM 24 OB (dospělí), TEAM 24 OB (děti)  

Čistě fiktivní team Lahvacove místo.cz ve složení Monika (žena), Bára (žena), Štěpán, Ondřej, Kuba, 

Pakuo (veterán, mohl by být i junior, ale není) jezdí každé dva roky na 24 OB do Německa. 

(Zhalymu, Káče, Šárce se omlouváme, ale musíme ten výklad zjednodušit.) V Německu je to tradičně 

velký klubový svátek s tisícovkou účastníků a kvalitním obsazením, ale protože má tým Lahvacove 

místo dobrou taktiku a šikovné holky, je vždy na velké bedně.  

Letos chtěli běžet „českou dvacetičtyřhodinovku“. Covid byl proti, a tak si na opravdovou štafetovou 

českou 24-hodinovku počkají do roku 2022 (napřesrok pojedou obhajovat do Němec). Ještěže 

pořadatelé připravili náhradní program ... Zkusili si vide-o-hra Jak-o na houpačce, běhají Strava 

závod a teď konečně bude i ochutnávka přímo Na houpačce.     

Ve dne si kromě nočního specialisty Pakua půjdeme zaběhnout všichni. Zapíšeme se do startovky 

někde poblíž sebe a pak se přihlásíme na: T4 – Ondra (šetří se, protože chce běžet i v noci a dohlíží 

na děti, aby přišly včas na start), T5 – Bára (poběží pak i v noci), T6 – Monika (večer nepoběží, ale 

bude do lesa honit děti), T7 Štěpán (večer nepoběží, protože je Premiere league), Jakub (poběží i 

v noci, protože dohání tréninkové manko kvůli miminu, denní nepůjde úplně naplno, když to ale 

Štěpán zazdí, tak je to určitá pojistka).  

Na noc přiveze děti autem Ondra. Nevadí mu, že kluci poběží už za stmívání, pokusí se překonat na T6 

Moniku. Proto se na začátek startovky zapisoval (a do Orisu registroval) velmi brzy.  Tratě tedy 

máme rozhozené takto:  T4 – Bára (ve dne běžela T5, ráda běhá kolem půlnoci, a tak se pokusí 

v černočerné tmě vylepšit denní výkon Ondry. Dost pravděpodobně se jí to povede.) NT5 - Pakuo 

(taky poběží kolem půlnoci, protože mu to sedí a třeba někde v lese potká Báru). T6 – Ondra (ve dne 

běžel T4, přihlásil se do stmívání, ale stejně se mu vylepšit výkon Moniky nepovede), NT7 – Kuba (je 

na něj spoleh; ještě by mohl klidně běžet Štěpán, ale ten kouká na Liverpool a stejně je kopyto, tak to 

nevadí).   

Dětské lahvacové místo.cz tvoří Theo (H10), Elenka (D12), Matouš (H12), Nikola (H14), Julie (D14). 

Ve dne poběží K2 Theo; K3 Elenka, Theo; K3,5 Matouš; K4 Nikola. V noci pak K4 Matouš, K2 

Nikola. Tak snad nám pořadatelé součet těch nejrychlejších časů dobře spočítají …    

mailto:info@fspraha.cz

