
Přebor Západočeské oblasti ve sprintu, 
3. závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti (sprint) 

Veřejný závod v orientačním běhu (sprint) 
 
POŘADATEL:  Klub orientačních sportů Slávia VŠ Plzeň 

 
DATUM:     5. dubna 2014 

 
CENTRUM:      Plzeň, Košutka  parkoviště Studentská 55a  mapa 
 
PREZENTACE 14:30-15:00hod v centru 

 
PARKOVÁNÍ:    Na parkovišti v centru závodu, dbejte pokynů pořadatelů, ať neohrožujete bezpečný 
doběh závodníků 

 
VZDÁLENOSTI: Parkoviště – centrum: 0-200m 

Centrum – start: 450m 

 
TRATĚ:     viz níže - přeborové kategorie pro sprint ZČO dle soutěžního řádu ZČO 

P příchozí -  jednoduchá trať pro začátečníky 
HDR – bez fáborků s doprovodem 
HD10L - fáborková trať bez doprovodu! 
Trať kategorií HDR a Příchozí se liší od všech ostatních. Závodníci těchto kategorií 
mohou startovat kdykoliv. 

 
PARAMETRY TRATÍ: 

Kategorie Délka [km] Kontrol Převýšení [m] 

D14 1,3 10 36 

D20, D21, H18 1,9 12 50 

D35, D45 1,8 14 48 

HD10 L 2,1 (po linii) / 1 (přímo) 9 32 

D10, H10 1,0 8 34 

D12, H12 1,1 8 38 

H14, D16 1,4 11 44 

H16, D18, D45 1,5 12 56 

H20, H21 2,2 15 64 

H35 1,9 12 48 

H55, H65, D55, D65 1,2 9 36 

HDR 1,2 8 34 

P 1,6 11 28 

 

POPISY KONTROL: k dispozici v centru a budou vytištěny i na mapě. Kromě kategorie H10-D10 L 

– ti mají popisy jen v centru a ne na mapě. 

 
START:     00 = 16:00 

 
ZÁVODNÍ PROSTOR: západně od shromaždiště a západně od cesty na start  

 
MAPA:   Makoš II,  1:5000, E = 2m, stav březen 2014, mapový klíč pro sprint ISSOM 2007, autor Aleš 

Hejna,  
rozměr A4,mapy nejsou vodovzdorně upraveny. 

 
 
 

http://mapy.cz/s/9lVO


ZAKÁZANÝ PROSTOR:  
 
Nepřekonatelné překážky jsou zakázány překonávat. Hrozí diskvalifikace! Pozor některé překážky 
opticky mohou vypadat překonatelně (např. nově osetý trávník), ale mohou být zakázány překonávat. 
Rozhodující je, jak je to zaneseno v mapě. 
Mezi nepřekonatelné překážky použité na mapě patří např. značky: 201 - Neschůdný sráz, 304.1 - 
Nepřekonatelné vodní těleso, 421 - Nepřekonatelná vegetace, 521.1 - Nepřekonatelná zeď, 524 - 
Nepřekonatelný plot, 526.1 - Budova, 528.1 - Oblast se zakázaným vstupem, 709 - Nepřístupná 
oblast. 
V oblasti kolem kontroly 116 je čerstvě vysazena tráva. Trávníku se vyhněte - v mapě je vyznačen 
jako Oblast se zakázaným vstupem. 
 
V části parku probíhá rekonstrukce zeleně, oblast je fialově vyšrafována symbolem 709 - Nepřístupná 
oblast. Prosím nevstupujte tam. Stejně jsou vyšrafovány i některé silnice, kam se během závodu 
nesmí. 
 
V terénu budou rozhodčí, kteří kromě hlídání kontrol budou kontrolovat dodržování pravidel a fotit 
hříšníky. 

 
TERÉN: Městská zástavba, park. Doporučujeme vzít si dlouhé kalhoty případně i prorážečky, část  
trati vede městskou buší.  

 
RAŽENÍ:    Elektronické Sport Ident, v případě poruchy ražte do mapy. 

 
LIMIT:    90 minut  

 
UZAVŘENÍ CÍLE: 18:30  

 
OBČERSTVENÍ:    Na trati není. V centru bufet s typickým plzeňským sortimentem. Další občerstvení  
na čerpací stanici v centru závodu. 

 
MYTÍ:  v centru pořadatel nezajišťuje. Po uzavření cíle je možné využít jezírka na mapě! 
 
WC:    v přistavených centru TOI TOI, popř. na čerpací stanici v centru. Prosíme, neznečisťujte 
městský park. 

 
PRVNÍ POMOC: Lékař pro  poskytnutí první pomoci v cíli. Plzeňská fakultní nemocnice vzdálená  
do 5 minut autem. 

 
UPOZORNĚNÍ:    Pro závod nebude přerušena automobilová doprava. Sice se většina závodu 
odehrává mimo oblast s dopravou nebo vede okolo silnic s nízkou intenzitou dopravy, ale přesto 
dbejte zvýšené opatrnosti a pokynů pořadatelů na trati.  

 
VÝSLEDKY:    Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na shromaždišti, konečné na 

stránkách závodu http://vpm.eob.cz/zavody/vpm140405/ a v IS ORIS. 

 
VYHLÁŠENÍ:    Na shromaždišti bezprostředně po skončení závodu, nejpozději v 18:30h. 
Medaile a diplomy pro kategorie H,D 10,12,14,16,18,20,21 pro závodníky přeboru ZČO 
Ceny a diplomy dostanou první 3 v celkovém pořadí. 
V kategorii Linie a HDR se vyhlašují všichni a dostanou drobnou cenu.  
Kategorie Příchozí se nevyhlašuje. 
 
V nejprestižnější kategorii ZČO H35 je vypsána speciální soutěž Toyota Dolák Cup. Hlavní 
cenu obdrží závodník, který dosáhne nejmenšího součtu časů v sobotním sprintu (tento čas 
bude násoben 2x) a v nedělní klasice. Cena pro vítěze je zapůjčení auta Toyota dle osobního 
výběru na víkend zdarma. 

 
 

http://vpm.eob.cz/zavody/vpm140405/


. INFORMACE K UBYTOVÁNÍ: 

Ubytování je zajištěno v tělocvičně 25. ZŠ na Slovanech.   
Nevstupujte hlavním vchodem školy, vchod do tělocvičny je z ulice U Školky  - viz mapa 
 
Tělocvična v sobotu bude otevřena od 18:00 
Udržujte čistotu prosím. Nevstupujte do tělocvičny v botách. 
Ráno prosíme tělocvičnu opustiti kvůli dalším sportovním aktivitám do 8:15. 
 
 
 
BAFÍCI:   

Ředitel: Jan Hasman 
Hlavní rozhodčí: Tomáš Kamaryt 
Stavitel tratí: Aleš Hejna 

 
PROTESTY:    Písemně se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. 

 
PŘEDPOKLÁDANÉ SLOŽENÍ JURY:  

Jakub Šilhavý (LPM), Tomáš Janovský (PGP), Pavel Vinš (DKL) 
 
 
 
 
 
 
 

SPONZOŘI ZÁVODU: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

http://mapy.cz/#!x=13.403901&y=49.723348&z=17&d=user_13.403696%2C49.723420%2CVchod%20do%20t%C4%9Blocvi%C4%8Dny%2025.%20Z%C5%A0~_1&t=s&l=15

