
                     Rozpis sportovní akce  
                             - závodů v orientačním běhu 

   

 
Pořadatelský orgán:    Krajské svazy orientačního běhu Karlovarského a Plzeňského kraje  
 
Pořadatelský subjekt: oddíl OB  MLOK Mariánské Lázně  
 
Druh závodu :              19. a 20. závod Oblastní soutěže - Západ 
                                       závody rankingu s koef. 1,00 
                                       veřejné závody příchozích                                       
 
Datum:                         sobota 5. října 2013 
                                       neděle 6. října 2013     
                                       
Centrum:                      Mariánské  Lázně, po oba dny pod sjezdovkou  
                                        
Klasifikace závodu:    jednorázové denní pěší závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol  
                                     a intervalovým startem                                         
                                       
Prezentace:                  sobota 5. října  10,30 - 12:00 hod.      

       neděle 6. října   08,00 - 09,00 hod. 
                            

Start 000:                     sobota 5. října  13,00 hod. 
                                      neděle 6. října  10,00 hod.         
                                       
Kategorie:       H10, H12, H14, H16, H18, H21,H35, H45, H55, H65 
                         D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65 
                         HDR – děti s doprovodem (bez fáborků) 
                         H10L, D10L – liniová trať (fáborky) bez doprovodu 
                         T3, T5 – jednodušší tratě příchozích cca 3 a 5 km 
 
Předpokládané časy:  dle Soutěžního řádu soutěží oblasti Západ a pravidel OB  
 
Přihlášky:                    do neděle 29.9. 2013  24,00 hodin přes systém ORIS 
                                                                   
                         Přihlášky po termínu budou přijaty jen v rámci možností pořadatelů a za  
                         dvojnásobný vklad (vizáže), do 2.10.2013 mailem michalcovi.tc@tiscali.cz.  
                         Takto podaná přihláška je platná po jejím potvrzení. 
                         Pozdější přihlášky pouze při prezentaci.    
 
Vklady:            HD16 a výše        60,- Kč za závod                                           
                         ostatní kategorie   40,- Kč za závod 
                         Přihláška po termínu za dvojnásobný vklad  mimo kategorie příchozích, HDR 
                         a H10L + D10L   
                         Půjčovné za e-kartu SI činí 20 Kč za závod.   
 



Platby:          Vklad včetně poplatků za ubytování zašlete na účet  
                               0780635399/0800  v.s. 27 + číslo oddílu podle adresáře ČSOB 
                      Bez zaplacení nebude přihláška akceptována. 
                      Potvrzení (doklad)o platbě vezměte s sebou na prezentaci. 
 
Informace:    na internetových stránkách oddílu MLA  http://www.mlok.wz.cz     
                             
Mapy:           sobota 5. října 2013   
                       Pastýřské odpočívadlo   1:15000, E = 5 m, formát A4,    
                       stav 2006, zpracovaná dle klíče ISOM,  částečná revize v oblasti kontrol  
                       mapovali : MLOK (Macura Jaroslav, Milota, Princl, Škroch) 
 
                       neděle 6. října 2013   
                       Pottovo údolí   1:10000, E = 5 m, formát A4,    
                       stav jaro 2013, zpracovaná dle klíče ISOM,  
                       mapovali : MLOK (Bartoš,Macura Jan, Macura Jaroslav, Michalec, Milota)  
 
              Mapy nebudou vodovzdorně upraveny, tisk digitální.           
     
Terén: Příměstský les, který má v nejbližším okolí Mariánských Lázní charakter 
             udržovaného lesa, ve vzdálenějších částech klasický středoevropský les přecházející 
             do nižších partií Slavkovského lesa  580-750 m nad mořem, místy prudké svahy.    
             Terén místy podmáčený, různorodý porost i podrost, různorodá průběžnost a             
             viditelnost, v sobotu i kamenitý podklad.   
             Různorodá hustota komunikací.   
 
Ražení: Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení e-karty SI uvést v přihlášce.  
              V případě ztráty zapůjčeného čipu SI bude účtováno 700 Kč.  
 
Vzdálenosti :                           Centrum – start       sobota   do   1  km  
                                                                                neděle   do   1  km  
                                                 Centrum – cíl         sobota   do   1  km        
                                                                                neděle   do  500 m 
                                                  
 
Funkcionáři:   Ředitel:                  Jan Fišák  
                        Hlavní rozhodčí:    Luděk Bartoš R3 (sobota), Josef Milota R2 (neděle)   
                        Stavba tratí:            Josef Milota R2  (sobota),  Jan Macura (neděle)   
  
Ubytování:  Pořadatel zajišťuje ubytování v pátek a sobotu ve vlastních spacích pytlích na  
                     podlaze 70 Kč/osoba/noc v Mariánských Lázních  
                     Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce na sobotní závod 
                     Mimo tuto nabídku je možné individuálně využít ubytovacích kapacit  
                     v Mariánských Lázních a okolí.  
                     Ubytovna TJ Lokomotiva M.Lázně (na ploché dráze): tel. 354 623 917  
                     (hospodář TJ Lokomotiva, nežádejte zajištění přes pořadatele z oddílu OB)  
 
 
 
 



Parkování :  Na shromaždišti jsou omezené možnosti parkování. Pořadatel zajistil parkování  
                      do 1 km chůze od shromaždiště. Na shromaždišti bude možno vyložit závodníky  
                      a tašky.  
                      Místa parkování – u sjezdovky (omezený počet míst), u centrálních lázní, u  
                      Krakonoše.  
 
      UPOZORNĚNÍ  – Nejsou vyžádány žádné výjimky z parkování ve městě (lázeňské území).     
                     Při zaplnění parkoviště u sjezdovky žádáme, abyste respektovali lázeňskou zónu,  
                     využili dalších parkovišť a nehledali tajná místa mimo oficiální parkoviště.  
 
 
Po nedělním závodě se bude vyhlašovat konečné pořadí oblastního žebříčku 
v kategoriích HD 10 – 14 za rok 2013 (poháry za první 3 místa).  
                                      
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu  
               ČSOB.  
 
 
 
 
     Luděk Bartoš, hlavní rozhodčí (sobota 5.10.)                               Jan Fišák, ředitel závodu  
     Josef Milota  , hlavní rozhodčí (neděle 6.10.) 
 
 
 
 
 
Děkujeme sponzorům závodů za podporu 
 
 

                                                                                                        

 

                                                                                                                          


