
P O K Y N Y 
19. a 20. závod žebříčku oblastní soutěže Západ 

Datum  :                       5. (sobota) a 6. (neděle) října 2013 

Pořádající orgán :      krajské svazy orientačního běhu Karlovarského a Plzeňského kraje 
Pořádající subjekt :   oddíl OB MLOK Mariánské Lázně 
 
Druh závodu :             19. a 20. závod Oblastní soutěže Západ    
                                       závody rankingu s koef. 1,00 
                                       veřejné závody příchozích    
Klasifikace závodu:    jednorázové denní pěší závody jednotlivců s pevným pořadím kontrol  
                                       a intervalovým startem                                         
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 
 
Centrum  :                   pod sjezdovkou Mariánské Lázně, shromaždiště v centru                             
                                      GPS    49o58´26.040´´ N,  12o42´47.520´´  E  
 

Funkcionáři  :             ředitel závodu :   Jan Fišák  (sobota, neděle)  
                                                hlavní rozhodčí : Luděk Bartoš, R3 (sobota)  

                                                                                       Josef Milota, R2 (neděle) 
                                      stavitelé tratí :    Josef Milota, R2 (sobota) 
                                                                    Jan Macura (neděle) 
 

Prezentace :              sobota 5. října      10:30 – 12:00      na shromaždišti 
                                               neděle 6. října      08:00 – 09:00      na shromaždišti 
 
Parkování :                Podle pokynů pořadatelů (omezený počet míst) u sjezdovky,    
                                     centrálních lázní, a Krakonoše. 
                                     Výjimky z parkování ve městě a vjezd do lázeňského území je povolen 
                                     pouze pro zaparkování podle pokynů pořadatelů.     
                                     Při zaplnění parkoviště u sjezdovky žádáme, abyste respektovali  
                                     lázeňskou zónu, využili dalších parkovišť a nehledali tajná místa mimo  
                                     oficiální parkoviště.  
Shromaždiště :         Na shromaždišti kromě prezentace je vyčítání čipů po oba dny, stánek s  
                                    občerstvením a  místo vyhrazené pro postavení oddílových stanů. 
                                    Žádáme oddíly, aby stany stavěly pouze na toto vyhrazené místo a  
                                    závodníky, aby ve stanech nenocovali. Stany nebudou přes noc hlídány, 
                                    proto doporučujeme je v sobotu sbalit a nově postavit v neděli. 



WC :                            K dispozici na shromaždišti v buňce.  
                                    Nevstupujte dovnitř s boty s hřebíky – podlaha je PVC !!  
 

Start  000 :                sobota 5. října  13:00 
                                              neděle 6. října  10:00 
 

Vzdálenosti :           sobota 5. října    shromaždiště – start    700 m / 90 m převýšení 
                                                                 cíl – shromaždiště        700 m 
                                                                 start a cíl jsou blízko sebe, věci lze ponechat u cíle 
                                                  na start a z cíle se chodí přes silnici, POZOR! – choďte výhradně     
                                                  přes vyznačený přechod pro chodce  
 
                                            neděle 6. října    shromaždiště – start     600 m / 100 m převýšení 
                                                                                  cíl – na shromaždišti 
 
Mapa :                __sobota__     Pastýřské odpočívadlo, 1:10000, ekv. 5m, stav 2006 
                                                      rozměr A4, tisk digitální, není v mapníku 
                                                             Porosty odpovídají stáří mapy. V okolí kontrol je mapa  
                                                upravena. 
                                                                                 
                             __neděle__   Pottovo údolí, 1:10000, ekv. 5m, stav 2013 
                                                     rozměr A4, tisk digitální, není v mapníku                
                                                             UPOZORNĚNÍ – směrníky na mapě jsou ve vzdálenosti 300m 
 

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, v případě poruchy jednotky použijte kleštičky  
                                  na stojanu a ražte do mapy. Při mechanickém ražení je závodník povinen 
                                  odevzdat mapu pro kontrolu ražení.  
                                  Čip je povinen na shromaždišti vyčíst každý závodník, který odstartoval, i  
                                  v případě, že nemá všechny kontroly nebo závod vzdal.    
                                        Čipy zapůjčené od pořadatelů vraťte při vyčítání. 

Zakázané prostory :  V sobotu les severně od silnice Mariánské Lázně – Závišín. 
                                      V neděli veškerý les kolem shromaždiště a svah sjezdovky. 
 
Pití :                         Po závodě po oba dny na shromaždišti. 
                                 Při závodě vzhledem ke zkráceným délkám tratí není zajištěno. 
 



Výsledky :               Předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Výsledky budou   
                                  zveřejněny na webových stránkách pořádajícího oddílu a v systému ORIS.               
 
Vyhlášení :             Za jednotlivý závod na shromaždišti po závodě, čas bude zveřejněn u  
                                 vyčítání čipů. Vyhlášeni budou první 3 v každé kategorii kromě kategorií 
                                 T3 a T5. V kategoriích HDR, H10L, D10L, H10 a D10 všichni účastníci. 
                                 V neděli bude navíc vyhlášeno pořadí oblastního žebříčku 2013 v  
                                 kategoriích H10, H12, H14, D10, D12 a D14 – vždy první 3 v kategorii –  
                                 obdrží poháry. 
 

Navrhovaná jury :  Karel Rambousek(BSO), Pavla Hulcová (KSH), Alexander Mareš (NEJ) 
 
Protesty :                Písemně u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč. V případě neuznání 
                                  protestu vklad propadá. 
 
Předpis :                  Závodí se podle platných pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích 
                                  předpisů Oblasti Západ. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 
 
Upozornění :     Při nedělním závodě pozor na bikery a koloběžkáře, kteří se pohybují rychle 
                             pod a v okolí lanové dráhy. 
 
Ubytování :            Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně ZŠ Ušovice. Vstup do tělocvičny 
                                 od 17 hodin, v neděli opusťte tělocvičnu do 09 hodin. 
                                 Uvnitř se přezouvejte a odpadky vhazujte do připravených pytlů. 
 
 
INFORMACE pro zástupce oddílů Západočeské oblasti : 
     V sobotu večer proběhne schůze oblasti, místo a čas bude uveřejněno na shromaždišti. 
 
 

Děkujeme sponzorům závodů : 
 
 

                              
 

                                                                                                                                                                                                                      


