
12. a 13. závod OŽ Západočeské oblasti v OB 
 
Pořadatel:  TJ Slovan Karlovy Vary, oddíl orientačního běhu 
 
Datum:  25. a 26. května 2013 
 
Druh závodu: sobota - zkrácená trať s překvapením 
   neděle - klasická trať 
 
Centrum: louka poblíž obce Nová Víska (50°10'7.128"N, 12°57'28.452"E) 

http://www.mapy.cz/s/6OKF 
    
Kategorie: HDR, Linie, DH10, DH12, DH14, DH16, DH18, DH21, DH35, DH45, DH55, H65, 

Příchozí 
 
Přihlášky: Do 19. 5. 2013 (22:00) 

Výhradně přes přihlašovací systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/ 
Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné.  
Startovné bude splatné při prezentaci. 

 
Ubytování:  ze soboty na neděli Gymnasium v Karlových Varech, cena 60 Kč. Požadavek na 

ubytování uveďte v přihlášce. 
 
Vklady:  DH10 - 14, H65 -   40 Kč HDR,DH10L - 40 Kč 

Ostatní   -   60 Kč půjčení SI - 20 Kč  
 
Prezentace:  sobota 11:00 – 12:00 v centru závodu 
   neděle 08:30 – 09:00 v centru závodu 
 
Start 00:  sobota 13:00, časový limit 120 min, mapový start 100 m od výdeje map 
   neděle 10:00, časový limit 150 min 
 

 Kategorie DH10L a HDR startují na krabičky, startovní čas si volíte sami
 
Vzdálenosti:  sobota shromaždiště - start 1500 m, převýšení 50 m, cíl – shromaždiště 500 m 
   neděle shromaždiště - start 700 m, převýšení 50 m, cíl – shromaždiště 200 m 
 
Parkování:  dle pokynů pořadatele 
 
Systém ražení: SI jednotky pro všechny kategorie. Požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce.  
   Ztráta čipu 700 Kč, hradí závodník nebo vysílající klub. 
 
Mapa:   sobota – Pila 1 : 10 000, E = 5m, stav: 3/2012 

neděle – stejná jako v So. Obě mapy nejsou voděvzdorně upraveny 
 
Terén: Hodně členitý a rozmanitý, mapově a orientačně krásný, místy hůře průchodný a 

zarostlý. Objevily se nové oplocenky a v lese probíhá těžba. 
 

Občerstvení:  v cíli voda se šťávou, na shromaždišti bude zajištěn bufet  
 
Upozornění:  Trať nelze absolvovat s kočárkem 
 
Protesty:  písemně s vkladem100 Kč, podle platných pravidel OB 
 
Pořadatelé:  ředitel závodu  - Ladislav Frűhauf 

http://www.mapy.cz/s/6OKF
http://oris.orientacnisporty.cz/


hlavní rozhodčí  - Jirka Kubín 
   stavitel tratí  - Sváťa Nováková (sobota) 

Jarda Kubát (neděle) 
 
      
 

 
 
odbočit ze silnice a cca 1 km po velmi dobré polní cestě 
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