
 

Propozice pro oráče, 

trenéry a rozhodčí 

 
na 48. mistrovství ČR v orbě  

Podbořany 2021 
 

Podbořany 1.10.  – 2.10. 2021 
na pozemcích zemědělského podniku pana Bartoše u letiště 

 
Přihlášky 

Za SPO zodpovídá:  Lubomír Neudert  (mob.736 425 817) lubomir.neudert@mendelu.cz 

Přihlášku zašlete nejpozději do 20. 9. 2021 na e-mail: neudert@mendelu.cz  

 
Registrace 

Za SPO zodpovídá:  Aleš Malý (mob.724 632 172)  maly.a@centrum.cz 

Registrace účastníků 48. mistrovství republiky v orbě bude probíhat v pátek 1.10. 2021 od 9.00 
hod.na pozemku zemědělského podniku pana Bartoše ve stánku s označením   Informace 
Při registraci obdrží každý účastník obálku s informacemi o ubytování, stravenky apod. 
Oráči a trenéři -  každý oráč dostane pro sebe a pro trenéra při registraci stravenky:  
                               na pátek – oběd  a večeři,    na sobotu – snídani a oběd formou balíčku 
Rozhodčí - každý rozhodčí dostane pro sebe stravenky:   
                               na pátek  – oběd  a večeři,   na sobotu – snídani a oběd formou balíčku 

  
 

Ubytování a stravování 
Za SPO zodpovídá:  Ing. Stanislav Petrásek  (mob:607 253 852) petrasek@tf.czu.cz 

Soutěžící + trenér, rozhodčí, ostatní hosté:  

 Stravování : v jídelně  GSOŠ Podbořany, Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany 
Společnost pro orbu ČR hradí stravu soutěžícím, trenérům a rozhodčím v pátek a během 
soutěžního dne v sobotu. Účastnici, kteří si budou platit objednané ubytování sami  
(např. řidiči) si mohou snídani a večeři zaplatit přímo v jídelně.  
 Pátek      Sobota  
 oběd    -  jídelna škola                            snídaně  - v místě ubytování 
 večeře -  na slavnostním večeru             oběd - formou balíčku, budou rozdány u snídaně 
!! Veškeré stravování je řešeno formou stravenek, které obdrží účastníci při registraci. Bez 
stravenek nebude jídlo vydáno (ani obědový balíček). 
Další stravování bude možné si individuálně zakoupit v pátek i v sobotu v některém ze stánků  
 s občerstvením přímo na soutěžním poli 
 
Kontakt na stravování : Školní jídelna GSOŠ Podbořany:  

p. Bulánková – tel.: 415 237 714, 
   nebo   p. Horáková – tel.: 415 237 711   

 Ubytování : v Domově mládeže (DM) GSOŠ Podbořany, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 
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Společnost pro orbu ČR hradí ubytování pro soutěžící, trenéry a rozhodčí na 1 noc z pátku na 
sobotu. Ubytování na více nocí, případně, např. pro řidiče nebo další osoby, si každý objedná sám 
na uvedené adrese a  musí být uhrazeno přímo v místě ubytování v hotovosti! Kapacita domova 
mládeže je asi 180 osob. 

Kontakt na ubytování:   
 Vedoucí vychovatel:  Bc. Renata Strejcová, 

tel. 415 237 728,  
mobil: 770 147 378, 
e-mail: strejcova.renata@gsospodborany.cz, 

 
 

Skládání techniky, parkování, dílna, 

tankování nafty 
Za SPO zodpovídá: Ing. Zdeněk Ondra  (mob.732 700 340) zdenekondra@seznam.cz 

 Skládání techniky: 
o rampa na vykládku a nakládku je umístěna v areálu dílen školy , 
o GSOŠ Podbořany, Kpt. Jaroše 862, 441 01 Podbořany (50.2265944N, 13.4041361E)  

 Depo pro traktory: 
o je umístěno v témže areálu.  Zde bude také k dispozici dílna na broušení a drobné 

opravy.  
o parkoviště pro nákladní automobily na dopravu traktorů je umístěno v tomtéž areálu 

 Tankování nafty: 
o letos poprvé nebude nafta oráčům poskytována 
o každý si řeší naftu vlastním nákupem individuálně  
o může tankovat u benzinové pumpy PAP OIL při výjezdu z Podbořan, je to na trase 

z depa na tréninkové a soutěžní pole 

 

Oficiální trénink, rozměření pozemků 
Za SO zodpovídá: Ing. Leoš Kadlček  (mob.725 538 298) leos.kadlcek@seznam.cz 

Soutěžní i tréninkové parcely jsou na jednom poli cca 3 km od Podbořan vpravo při silnici č. 224, 
ul. Kadaňská (50.2466497N, 13.4034053E). 
Všem soutěžícím bude přidělena při registraci oficiální tréninková parcela. 
Oficiální trénink – pátek od 9.00. do 17.00 hod.  
Za nedodržení konce tréninku může udělit hlavní rozhodčí trestné body.  

 

Příspěvek za umístění a na dopravu 
Za SPO zodpovídá:  Aleš Malý (mob.724 632 172)  maly.a@centrum.cz 

Každý oráč obdrží pamětní list a upomínkové a propagační předměty od partnerů. 
Nejlepší oráči na 1. - 3. místě ve všech kategoriích obdrží diplomy poháry a věcné ceny. 
Příspěvek na dopravu a za umístění nebude letos oráčům poskytován.   

 

Rozhodčí – školení, porada.. 
Za SPO zodpovídá: Ing. Jan Cholenský CSc. (mob.736 501 901)  jancholensky@orba-cr.cz 

Školení rozhodčích proběhne během pátečního tréninku na poli. Rozdělení rozhodčích do skupin 
bude upřesněno v pátek na poradě soutěžících, trenérů a rozhodčích. 
Hlavní rozhodčí: Rudolf Linhart  
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Společenský večer 
Za SPO zodpovídá: Ing. Jan Cholenský CSc. (mob.736 501 901)  jancholensky@orba-cr.cz 

Uskuteční se v pátek od 19.30 hod. v jídelně GSOŠ Podbořany, Kpt. Jaroše 862, Podbořany 
Program :           

 losování soutěžních parcel 
 porada, soutěžících, trenérů a rozhodčích 

 kulturní program 
 občerstvení 

 

Řazení a přejezd traktorů 
Za SPO zodpovídá: Ing. Zdeněk Ondra  (mob.732 700 340) zdenekondra@seznam.cz 

Každý traktor bude označen vylosovaným číslem.  
Traktory budou řazeny v depu podle startovních čísel a přejedou do soutěžního areálu – před 
tribunu. Odtud se společně přesunou na soutěžní pozemky. Čas odjezdu bude upřesněn na 
společensk. večeru v org. pokynech. 

 

MR v orbě historické techniky 
Za SPO zodpovídá: Ing. Zdeněk Ondra  (mob.732 700 340) zdenekondra@seznam.cz 

 Soutěží se ve dvou kategoriích:  
 historická technika – nesený pluh 
 historická technika – tažený pluh 

Soutěž bude probíhat podle pravidel WPO, délka parcely zkrácena na 75m.    
 

 

www.orba-cr.cz 
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