
Rozpis 
Přebor Západočeské oblasti štafet 

1. závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti 
(klasická trať) 

Veřejné závody v orientačním běhu (štafety, klasická trať) 
 

datum a místo konání  
sobota 11. 3. 2017, neděle 12. 3. 2017 - areál LDT Lišice  

pořádající orgán 

Plzeňský a Karlovarský krajský svaz orientačních sportů 

pořádající subjekt 
OK Lokomotiva Plzeň 

typ závodů a zařazení do soutěží 
sobota: štafety - přebor Západočeské oblasti štafet 
neděle: klasická trať - závod oblastního žebříčku ZČO, pro kategorie H21, D21 závod zařazený do 
Rankingu s koeficientem 1 

závodní kategorie 

štafety: 
D18, D21, H18, H21 
Smíšené štafety: HD12, HD14, HD105 (minimálně 1x D ve štafetě) 

klasická trať: 
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65 
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65,  
PŘÍCHOZÍ (orientačně jednoduchá trať pro začátečníky) 
T (orientačně náročnější trať v úrovni H18) 
LINIE - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu rodičů 
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů 

hlavní rozhodčí souhlasí se startem žen v mužských kategoriích 

předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích / jednotlivých 
úsecích štafet 
podle soutěžního řádu Západočeské oblasti 
 
štafety: 
 
D18 90 min (30/30/30) HD12 75 min (25/25/25)  
D21 105 min (35/35/35) HD14 85 min (30/25/30) 
H18 105 min (35/35/35) HD105 100 min (35/30/35) 
H21 120 min (40/40/40) 
 
 

https://mapy.cz/s/1kpAB


klasická trať:  
D10 20 min H10 20 min 
D12 25 min H12 25 min  
D14 30 min H14 35 min 
D16 40 min H16 40 min  
D18 45 min H18 55 min  
D21 55 min H21 70 min 
D35 45 min H35 55 min  
D45 40 min H45 45 min  
D55 40 min H55 40 min 
D65 40 min H65 40 min 
 
funkcionáři závodu 
ředitel závodů: Miroslav Šilhavý 
stavitelé tratí: sobota - štafety Jiří Valeš  

neděle - klasická trať Tomáš Čechura 
 

hlavní rozhodčí: sobota - štafety František Kolovský  
neděle - klasická trať Jan Hering 

kontakt, kde lze získat informace 
http://lpm.zcu.cz, příp. na e-mail prihlasky.lpm@volny.cz nebo 
https://www.facebook.com/lokomotivaplzen/ 

způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky 
Přihlášky do čtvrtka 2. 3. 2017 23:59 v informačním systému ČSOS (ORIS). 
Do kategorií T, LINIE a HDR se lze přihlásit i na e-mail: prihlasky.lpm@volny.cz.  
Do kategorie Příchozí se můžete hlásit až na místě v době prezentace. 
 
soupisky štafet je možné vyplňovat do 10.3.2017 19:59 

výše vkladů a dalších poplatků, způsob placení 

štafety: 

HD12, HD14   150 Kč 
ostatní kategorie  210 Kč 

klasická trať: 
HDR, LINIE, PŘÍCHOZÍ, T, D/H10-14, D/H65 60 Kč 
ostatní kategorie 80 Kč 
neregistrovaní závodníci (mimo LINIE, HDR, PŘÍCHOZÍ, T)  navýšení 100% 
 
 
zapůjčení čipu 20 Kč 
ztráta čipu 700 Kč 
nocleh v tělocvičně 80 Kč 
změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma 
 
Platby bezhotovostně na účet 189 230 984 / 0300, var. symbol 27XXXX kde XXXX je číslo oddílu dle 
adresáře ČSOS; potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci. 
Možnost platit také hotově při prezentaci. 

http://lpm.zcu.cz/
mailto:prihlasky.lpm@volny.cz
https://www.facebook.com/lokomotivaplzen/
http://oris.orientacnisporty.cz/


výše vkladu při protestech 
písemně s vkladem 100 Kč, v termínu dle čl. 26.1. Pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2. poštou na 
adresu: František Kolovský, Majerova 3, Plzeň 30100 nebo Jan Hering, Pplk. Sochora 982/19, Praha 
17000 

místo a čas prezentace 
v centru sobota 8:00 - 9:00, neděle 8:00 – 9:00 
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl! 

vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce: 

sobota neděle 
ubytování – parkoviště do 25 km do 25 km 
parkoviště – centrum 0 m 0 m 
centrum – prezentace 0 m 0 m 
centrum – start 0 m do 1000 m 
centrum – cíl 0 m do 500 m 
 
prostor závodu 
lesní masív Vysoká vymezený obcemi Hradčany, Snopoušovy, Předenice, Čižice a Robčice 

popis terénu 

Kopcovatý, většinou dobře průběžný les s velkým množstvím kamenů. Místy hustníkové pasáže. 
Poslední mapa daného prostoru z roku 2008, Vysoká - jih. 

ukázky nové mapy: 

       

mapa 
sobota, štafety  neděle, klasická trať  

měřítko mapy 1:10 000 1:15 000 / 1:10 000  
interval vrstevnic 5 m 5 m  
stáří mapy únor 2017 únor 2017  
mapový klíč ISOM 2000 ISOM 2000  
autoři F. Kolovský F. Kolovský  

J. Valeš J. Valeš 
M. Vejvodová M. Vejvodová 
V. Bohuslav st. V. Bohuslav st. 
F. Sova F. Sova 

rozměry mapy A4 A4  
mapy na klasickou trať nebudou upraveny vodovzdorně 

https://mapy.cz/s/1kpEo
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/vysoka-jih-2008


čas startu 00 a způsob startu 

sobota: 10:00, hromadný (štafety) 

neděle: 10:00, intervalový (klasická trať) 

druh označování závodních průkazů 
elektronický systém SportIdent po oba dny pro všechny kategorie (kromě Příchozích), lze použít čipy 
všech řad 
SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 20 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč 
požadavky na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce 
 
pro kategorii Příchozí ražení do mapy pomocí kleští upevněných na každé kontrole 
 
předpis 
závodníci závodí na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Západočeské 
oblasti příp. Soutěžního řádu soutěží sekce OB (rankingové kategorie) 

ubytování 
v tělocvičně  31. ZŠ v Plzni na Lochotíně (Elišky Krásnohorské10) 
požadavky na ubytování uveďte v systému ORIS do 2. 3. 2017 
 
Nabízíme též možnost ubytování v nové budově vedle školy ve čtyřech šestilůžkových pokojích po 200 
Kč za lůžko. V případě zájmu co nejdříve napište na email prihlasky.lpm@volny.cz. 

parkování 

v centru, řiďte se pokyny pořadatelů 

vyhlášení vítězů 
bezprostředně po skončení závodu 
 
vyhlášeni budou: 
v sobotu  v každé kategorii první 3 štafety ze Západočeské oblasti 
v neděli v kategoriích HDR a LINIE všichni závodníci, první 3 v žákovských kategoriích HD10-HD14, 
v ostatních kategoriích vítězové 

občerstvení 
pořadatel nezajišťuje 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty
http://zco.orientacnibeh.cz/content/soutezni-rad-2017
http://zco.orientacnibeh.cz/content/soutezni-rad-2017
http://www.orientacnibeh.cz/dokumenty
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3748

