
        

Program 
 

Spolek podřipských oráčů,z.s.      a       Společnost pro orbu ČR,z.s.  
                                         ve spolupráci se zemědělskou společností  

                   KLUK Dušníky s.r.o.    a     obcí Dušníky  
                                                           pořádají pod záštitou  

_________________města Roudnice nad Labem_______________ 

 

5. ročník  Mistrovství Ústeckého kraje v orbě 
 
KDY: v sobotu 18.9.2021 od 10 hodin 

 

KDE: na pozemku zemědělské společnosti KLUK Dušníky s.r.o. 

          při silnici Chvalín – Podlusky u dálnice D8 (viz. mapka v příl.) 

 
Program celé akce je dvoudenní: 

 

Pátek 17.9. - výchovně vzdělávací 

příjezdy soutěžících do areálu zemědělské společnosti KLUK DUŠNÍKYs.r.o. v Dušníkách a 

vystavovatelů na soutěžní pozemek. 

8:00 začíná registrace postupně přijíždějících oráčů a skládání techniky na tréninkovém 

 poli (čelní nakladač pro tažené pluhy) nebo na rampě v areálu KLUK, kde je též depo. 

 Vystavovatelé si staví své expozice a stánky na svých vytýčených plochách. 

8:30 začíná volný trénink na přidělených tréninkových parcelách dle pokynů pořadatele. 

Občerstvení pro oráče a trenéry přímo na tréninkovém poli není zajišťováno pořadatelem – 

každý oráč a trenér si zajišťuje individuálně (po dohodě je možný hromadný oběd v  

restauraci TANKOVNA U SVOBODŮ).                  



14:30 - 15:30 porada a školení rozhodčích na tréninkovém poli (může být přesunuta na 

sobotu). 

17:00 konec tréninku, odjezd techniky z tréninkových parcel do depa, ošetření techniky a  

           odjezd na ubytování oráčů do penzionu Obleser do Roudnice nad Labem, Žižkova ul.          

17:45 - 18:50 společná večeře podávaná v penzionu Bendovský Dvůr 500m od depa  

19:00 oficiální zahájení 5. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě v Dušníkách 17.-18.9.2021 

           - uvítací projevy. 

19:15 přednáškové bloky (novinky zemědělské techniky, význam a druhy orby, výklad   

           pravidel WPO podle kterých se bude soutěžit, schéma soutěžní parcely - zahájení a    

           postup  orby u jednotl.kategorií 

20:45 losování a přidělování startovních čísel dle vyhlášených kategorií 

21:30 diskuse, dotazy a volná zábava při promítání snímků z minulých soutěží 

24:00 ukončení pátečního programu, odchod na ubytování  

 

Sobota 18.9. soutěžní a vzdělávací 
7:00 - 8:00  nepovinný individuální trénink (ti co v pátek nestihli doorat)  

                    individuálně práce v depu (broušení, příprava na soutěž). 

8:00 povinný společný odjezd všech zbylých oráčů z depa na soutěžní pole. 

8:30 příjezd na soutěžní pozemek, nepovinný minitrénink (každý oráč jen rozorávku a sklad 

za účelem  

       seřízení pluhů na soutěž). Vystavovatelé trénují předvádění na svých ohraničených 

plochách. 

9:30 konec nepovinného minitréninku a odjezd k tribuně - řazení, foto. Konec nácviku 

předvádění. 

10:00 oficiální zahájení soutěžního dne, zahajovací projevy pořadatelů (ředitelé, slib oráčů  

          a rozhodčích, oráčská hymna „Ach synku,“ 

10:20 odjezd oráčů na své soutěžní parcely a vytýčení linie rozoru 

11:00 zahájení orby - rozorávka (1.start) 

11:20 ukončení rozorávky (stop orby), hodnocení rozorávky. Zahájení předvádění 

vystavovatelů. 

12:00 pokračování v orbě (2.start) 

14:00 ukončení orby  

15:30 vyhlášení výsledků a předávání cen u tribuny 

16:00 oficiální ukončení 5. Mistrovství Ústeckého kraje v orbě v Dušníkách 

16:01 až … úklid pole, dopíjení, volná zábava. 

 

     V Roudnici nad Labem  29.7.2021 

 

jménem týmu pořadatelů  

              
    Ing. Zdeněk Ondra 
    předseda Spolku podřipských oráčů, z.s. 
    a člen výboru Společnosti pro orbu ČR, z.s. 

    tel. 732 700 340 

    mail: zdenekondra@seznam.cz  

    web: www.orba-cr.cz                      

 


