
Český svaz orienta čních sport ů 
            OOB TJ Lokomotiva Mariánské Lázn ě 

 

R O Z P I S 
 

Český pohár 2015 (8. a 9. závod) 
INOV - 8 CUP, žebříček A 2015 (8. a 9. závod) 

Žebříček B - Čechy 2015 (7. a 8. závod) 
Český pohár veterán ů 2015 

závody rankingu s koeficientem 1,06 
veřejné závody v orienta čním běhu 

 
 
Datum konání  Sobota 5. září 2015  klasická trať                                                                                           

Neděle 6. září 2015  krátká trať                                                                

Pořádající orgán  Český svaz orientačních sportů  

Pořádající subjekt  Oddíl OB TJ Lokomotiva Mariánské Lázně 

Shromaždišt ě Maršovy Chody (obec Částkov), 
louka za obcí u fotbalového hřiště (49.7513514N, 12.6444483E ) 

Prezentace  Pátek 4.9.2015 18:00 – 22:00 
Sportovní hala Slavoj Tachov (49.7951625N, 12.6284622E)  
                                      
Sobota 5.9.2015  9:30 - 11:00 v centru závodů 
Neděle 6.9..2015  8:30 -  9:00 v centru závodů  
                                                      V neděli pouze zm ěny a dohlášky.  

Kategorie  D21E, D21A, D21B, D21C, H21E, H21A, H21B, H21C                                        
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A                                                 
D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B,     
D60B, D65B, D70B, D75B          
H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B,     
H60B, H65B, H70B, H75B, H80B 
D10C, D12C, H10C, H12C 
P - jednoduchá trať pro příchozí (cca 3 (so) a 2 (ne) km) 
T - mapově náročnější tréninková trať (cca 6 (so) a 4 (ne) km) 
Kategorie DH21 budou rozděleny do podkategorií na základě Rankingu                                          
(k 31.7.2015). 
Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu. 

Přihlášky  Do 16.8.2015 online na  http://www.orientacnisporty.cz/oris.                               
Výjimečně v povinném formátu ČSOS na e-mail  michalcovi.tc@tiscali.cz 
(elektronická přihláška je platná po potvrzení příjmu). 
Po termínu dle možností pořadatele do naplnění volných míst za dvojnásobný 
vklad.   



Vklady  H/D 16-20A + H/D 21E,A,B,C :  klasická trať 200 Kč;    krátká trať 170 Kč  
H/D 16-20B, H/D 35-55B :         klasická trať 180 Kč;    krátká trať 160 Kč 
H/D 60-75B + H80B :                 klasická trať 130 Kč;    krátká trať 120 Kč 
H/D 14B, T :                               klasická trať 100 Kč;    krátká trať 100 Kč 
H/D 10-12C, P :                         klasická trať   60 Kč;    krátká trať   60 Kč 
   
Závodníci přihlášení po termínu platí dvojnásobný vklad  
(mimo kategorie P, T a H/D 10-12C).   
Zapůjčení SI čipu 40 Kč/den.          

Úhrada vklad ů V termínu přihlášek na účet pořadatele č. 0780635399/0800, v.s. 33xxxx,            
kde xxxx  je číslo oddílu / klubu dle adresáře ČSOS pro rok 2015.    
Název účtu : TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Česká spořitelna a.s. 
Oddíly / kluby, které nebudou mít potvrzeno přijetí platby pořadatelem 
v seznamu přihlášených, žádáme o předložení dokladu o platbě při prezentaci 

Vzdálenosti  parkoviště – shromaždiště  
                                  osobní auta  300 - 1000 m  
                                  autobusy      300 -   500 m 
shromaždiště - start                           do 2000 m 
shromaždiště - cíl                                         0 m 

Start  Intervalový  -  sobota 12:00,  neděle 10:00  

Systém ražení  Sportident – možnost zapůjčení SI - čipu 40 Kč/den. 
Při ztrátě čipu bude pořadatel vyžadovat úhradu 800 Kč. 

Mapy Sobota (klasická trať): kategorie H/D 16-40   1:15000, E=5 m 
                                       ostatní kategorie      1:10000, E=5 m                    
Neděle (krátká trať):     všechny kategorie      1:10000, E=5 m 
 
Pro oba dny připravil Olles - hlavní kartograf Aleš Hejna a kolektiv, stav 
červenec 2015,mapový klíč ISOM 2000; po oba dny vodovzdorně upravené. 
Rozměry map A3 klasická trať a A4 krátká trať pro všechny kategorie. 
Prostor nebyl dosud použitý pro závody OB.   

Terén Zvlněný terén 540-690 m.n.m., převážně jehličnatý les (80%), středně hustá  
nepravidelná síť komunikací různého druhu, střídání velmi dobře průběžného  
lesa s oblastmi hustníků, části s výskytem kamenů a skalek,v údolních partiích 
mírně podmáčené s vodotečemi.   

Hlavní 
funkcioná ři 

Ředitel závodu:   Jan Michalec                          R2 
Hlavní rozhodčí:  Aleš Richtr                              R1 
Stavba tratí:         Luděk Bartoš (klasická trať)   R2 
                            Josef Milota   (krátká trať)      R2 

Protesty  Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavní u rozhodčímu v termínu podle  
Pravidel OB čl. 26.1 osobně,  
                      čl. 26. 2 poštou na adresu Aleš Richtr,  
                                                                Pecháčkova 25, 318 00 Plzeň.    

Informace  Na stránkách závodu      http://za2015.mlok.ml 
Jan Michalec, michalcovi.tc@tiscali.cz, tel. 721 629 674 
 

 



Předpis  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB 
a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2015. 

Upozorn ění Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 
Provozování nebo propagační činnosti  (kromě propagace akcí OB) je možné 
pouze se souhlasem ředitele závodů. 

Ubytování  Pořadatel zajišťuje pouze nouzové v tělocvičnách ve vlastních spacích pytlích 
v pátek a sobotu v tělocvičnách do 25 km od místa závodu (80 Kč/osoba/noc). 
Ve škole Přimda při větším zájmu možnost stravování - večeře, snídaně. 
Noclehy v tělocvičnách i případný zájem o stravování je nutné objednat spolu 
s přihláškou v přihlašovacím systému   http://www.orientacnisporty.cz/oris 
zvlášť za každou noc a uhradit společně s vkladem. 
 
Některé z dalších možnosti ubytování budou v odkazech na stránce závodu. 
 
1. RS Přimda s možností stravování – večeře, snídaně 
2. Domov mládeže SOŠ Tachov-Světce bez možnosti stravování 
3. RS Sycherák – chatky, lůžka – s možností stravování  
  

Stravování  V průběhu závodů bude zajištěn stánkový prodej s klasickým sortimentem. 

 
 
                Tento rozpis schválila sout ěžní komise sekce OB ČSOS dne 20.5. 2015. 
 
 
 

    Aleš Richtr       Jan Michalec  
 
hlavní rozhodčí                 ředitel závodu    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 


