
            P O K Y N Y    
závody Českého poháru, INOV-8 CUP žebříčku A, žebříčku B – Čechy 

závody Českého poháru veteránů 
závody Rankingu s koeficientem 1.06 

veřejné závody 
 

 
POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN 

Český svaz orientačních sportů 
                                                                                                                       
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT 

TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, oddíl OB                  
                                                                                                        
DATUM 

5. – 6. září 2015 
 
DRUH ZÁVODŮ 

sobota 5. září   klasická trať 
neděle 6. září   krátká trať 

 
PREZENTACE 

pátek   4. září     18:00 - 22:00 sportovní hala Slavoj Tachov 
     (preferujeme) 
sobota 5. září      09:30 - 11:00 v centru závodů  
neděle 6. září      08:30 - 09:00 v centru závodů 

(pouze změny a dohlášky) 
 
CENTRUM 

Obec Částkov, část Maršovy Chody, louky za fotbalovým hřištěm 
GPS :49.7513503N, 12.6448775E 
v místě je dostatek prostoru vyhrazeného pro postavení oddílových stanů 

 
PŘÍJEZD – PARKOVÁNÍ 

autem:  doporučujeme jak ve směru od Tachova, tak i od dálničního sjezdu 
Mlýnec ( + obec Přimda) použít silnici č.198 Tachov – Přimda a z ní odbočit 
v obci Úšava a Částkov směrem na Maršovy Chody (je osazeno směrovými 
ukazateli a navíc bude přidáno označení OB). Ze směru od dálnice je to jediná 
nejbližší příjezdová cesta, ze směru od Tachova jsou ostatní komunikace užší 
s horším povrchem. Parkování vozidel je organizováno pro příjezd z tohoto 
směru. 
autobusem:  autobusům doporučujeme příjezdovou trasu jako autem, pouze 
s tím rozdílem, že s obou směrů odbočí v obci Částkov, protože silnice Úšava 
– Maršovy Chody je úzká. 



PARKOVÁNÍ 
Parkování na loukách v obci za poplatek 50 Kč/auto/víkend.  
Dbejte pokynů pořadatelů a plánků v příloze pokynů. 
Parkování je rozděleno do 4 parkovišť, která budou obsazována postupně od 
centra k okrajovým částem obce. Část parkoviště 1 bude vyhrazena pro 
tranzity a obytná vozidla. 
V neděli doporučujeme použít pro parkování stejný prostor jako v sobotu, 
urychlíte tím nedělní zaparkování. 
 
Parkoviště 1 - centrum     300 m 
Parkoviště 2 - centrum     600 m 
Parkoviště 3 - centrum     900 m 
Parkoviště 4 - centrum     750 m 
Autobusy budou parkovat v obci na komunikaci zdarma dle pokynů pořadatelů. 
Vzdálenost do centra 300 – 400 m. 
 
„Mokrá varianta parkování“  – v případě podmáčení parkovacích ploch na 
loukách je parkování automobilů na pravé krajnici komunikací 3. třídy u obce 
Maršovy Chody. Od takto zaparkovaných aut bude na shromaždiště 
vzdálenost od 300 až do 2000 m. 

 
VZDÁLENOSTI 

parkoviště - centrum         podle pokynů v sekci parkování 
centrum - start „A“ sobota  0 m 
centrum - start „B“ sobota  650 m, převýšení 40 m 
centrum - start neděle       1400 m, převýšení 100 m 
centrum - cíl                       0 m 
parkoviště - ubytování       Tachov   9 km 
     Přimda 13 km 
     Mariánské Lázně 31 km 

 
STARTOVNÍ ČÍSLA 

Závodníci kategorií D16A, D18A, D20A, D21E, H16A, H18A, H20A, H21E 
poběží se startovním čísly, která si samostatně vyzvednou u startu. 

 
START 

sobota 5.9. 12:00   intervalový včetně kategorií T a P 
neděle 6.9. 10:00   intervalový včetně kategorií T a P 
V sobotu jsou 2 starty: 
Start A pro kategorie HD16A, HD18A, HD20A, HD21E na shromaždišti, 
start B pro všechny ostatní kategorie. 
V neděli jeden start pro všechny kategorie. 
Cesta na start B v sobotu a na start v neděli značena modrobílými fábory. 

 
Doba průchodu startem 3 minuty 

 
TERÉN 

Zvlněný terén 540-710 m.n.m, převážně jehličnatý les, středně hustá 
nepravidelná síť komunikací různého druhu. V některých částech lesa na 



průsecích zůstaly větve po prořezávkách, které ztěžují běh. Velmi dobře 
průběžné a rychlé pasáže se střídají s oblastmi špatně prostupných hustníků, 
kamenitého podkladu se skalkami, v severní část lesa v okolí centra do 
hloubky cca 400 m od okraje lesa je bujnější podrost (zvláště na pasekách).   

 
MAPY 

Mapový klíč ISOM 2000, stav červenec – srpen 2015, pro všechny kategorie 
vodovzdorně upraveny, autoři Aleš Hejna (hlavní kartograf), Milan Bílý, 
František Kolovský, Jiří Vištejn; ofsetový tisk (CMYK+B), tiskárna ŽAKET. 

 
sobota 5.9.: 
1:15000 (pro kategorie HD16-HD40) E=5m, rozměr 300x300mm 
1:10000 (pro ostatní kategorie)  E=5m, rozměr A3  

 
neděle 6.9. : 
1:10000 (pro všechny kategorie)  E=5m, rozměr A4 

 
Mapy se po oba dny odevzdávají v cíli, výdej map v neděli v 12:30 v prostoru 
cíle. 

 
Zvláštní mapové značky: 

zelené kolečko - význačný strom 
zelený křížek - vývrat 
hnědý křížek - plošinka 
černý křížek - umělý objekt 

 
SYSTÉM RAŽENÍ 

Pro všechny kategorie je použitý elektronický systém ražení SportIdent. 
Závodníky žádáme o kontrolu čísla čipu ve startovní listině a případné změny 
ohlásit na prezentaci. Závodníci, kteří požadovali SI-čip zapůjčit, obdrží čip při 
prezentaci a při vyčítání v cíli jej odevzdají. Nulování a kontrolu nulování 
provádí závodník samostatně ve startovním koridoru. Za vynulování a kontrolu 
čipu zodpovídá závodník. 
Závod pro závodníka končí oražením cílové jednotky na cílové čáře, vyčítací 
jednotka bude umístěna v cílovém prostoru před odevzdáním map. 
V případě selhání elektronického ražení použijte ražení mechanické do políček 
umístěných na okraji mapy. Všichni závodníci, kteří odstartovali, se musí 
dostavit k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí nebo neorazí 
všechny kontroly. 

 
POPISY KONTROL 

V centru závodů ve formě piktogramů se samoobslužným vyzvednutím. 
 
 
 
OBČERSTVENÍ 

Při sobotním závodě na občerstvovacích stanicích - pitná voda. 
                         na kontrolách – vyznačeno v popisech kontrol  
                         na postupu za kontrolou č. 138 – zakresleno v mapě 



 
Po oba dny v cíli minerální voda Magnésia v plastové lahvi. 
Žádáme závodníky, aby prázdné plastové lahve sešlápli a odhazovali do pytlů 
určených pro plastový odpad – žlutá barva! Modré pytle jsou určeny na směsný 
odpad. 

 
ZAKÁZANÉ PROSTORY 

V lese je zakázáno vstupovat do stojících oplocenek zmapovaných značkou 
524 „Vysoký plot“ a na soukromé pozemky – značka 527 „Sídliště“ 
(žlutozelená). 
Na loukách v okolí shromaždiště mimo závodní prostor budou vyznačeny další 
zákazy vstupu, žádáme o dodržování těchto zákazů. 
Na fotbalové h řiště není vstup povolen, obcházejte za brankovou čarou!  

 
ZÁVODNÍ PROSTOR 

Po oba dny veškerý lesní prostor jižně od centra závodu. Prostorem závodu je 
i les kolem cesty na start, vyznačenou cestu na start není dovoleno opouštět. 
Sběrné kontroly jsou rovněž v prostoru závodu!! Při nedodržení zákazu vstupu 
mohou být závodníci diskvalifikováni. 

 
MOŽNÁ NEBEZPEČÍ 

V sobotu se u kraje lesa mezi kontrolami č. 62 a 94 nachází v čelín, od 
okraje strom ů je na louce vzdálen 50 m (p ři postupu mezi kontrolami), od 
vlastních kontrol pak 85 a 125 metr ů. Místo je v map ě označeno zna čkou 
č. 710 – „Nebezpe čná oblast“ (fialové sí ťované šrafování) – bude 
ohrani čeno červenobílou páskou.  
V lese je v ětší množství oplocenek nebo jejich zbytk ů z pletiva s velkými 
oky, které za b ěhu nejsou tém ěř vidět. 

 
POVINNÉ ÚSEKY 

start – začátek orientace 
poslední kontrola – cíl 
povinné úseky budou značeny červenobílými fábory nebo koridory 

 
ČASOVÝ LIMIT 

sobota - 180 minut, uzavření cíle 18:10  
neděle -  90 minut, uzavření cíle  14:00 

 
PRVNÍ POMOC 

V cíli bude poskytnuto základní ošetření a ošetření drobných poranění.  
( MUDr. Pluháčková ) 
Případná další zdravotní péče na lékařské pohotovosti v Tachově a 
v nemocnici ve Stodu.  

 
WC 

Na shromaždišti buňky a pisoáry TOI TOI. 
V neděli 2 ks TOI TOI v lese cca 300 metrů před startem. 

 



MYTÍ 
Na shromaždišti bude k dispozici cisterna s vodou a lavory. 

 
VÝSLEDKY 

Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, konečné k dispozici 
na internetu. 
On-line přenos mezičasů z radiokontrol zajišťuje firma RACOM, mezičasy 
budou k dispozici na http://splits.racom.eu/joomla/index.php  

 
VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ 

Předpokládaný čas vyhlášení  
v sobotu od 16:45 
v neděli  od 13:15 

vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci v kategoriích HD16A, HD18A, HD20A, 
HD21E, HD10C, HD12C, HD14B 
dále vítězové všech ostatních kategorií, kromě kategorií P a T.  
Vyhlášení závodníci obdrží ceny a diplomy. 

 
INFORMACE 

web závodů             http://za2015.mlok.ml     
Jan Michalec           mobil  721 629 674,     e-mail : michalcovi.tc@tiscali.cz 

 
PŘEDPIS, PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ 

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží 
sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2015. 
Předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu. 

 
PROTESTY 

Písemně s vkladem 200,-Kč do rukou hlavního rozhodčího. 
Protest proti oficiálním výsledkům je možné doručit na adresu:   
Aleš Richtr,  Pecháčkova 25,  318 00 Plzeň, 

 
JURY ZÁVODŮ 

navrhovaná jury – Martin Janata, Jan Netuka, Daniel Wolf 
 
UPOZORNĚNÍ 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.  
Žádáme účastníky, aby zamezili volnému pobíhání svých ps ů po 
shromaždišti i v závodním prostoru – psi musí být p o celou dobu na 
vodítku.   

           Přenocování na shromaždišti není povoleno. 
 
 
UBYTOVÁNÍ 

Pořadatel zajišťuje nouzové ubytování pro závodníky, kteří si ho objednali, 
v hale a tělocvičnách TJ Slavoj Tachov a Základní škole Přimda (zde pouze 
ze soboty na neděli).  



V pátek bude otevřeno od 19:30 hodin (žádáme oddíly, které přijedou v pátek, 
aby nám nahlásili čas příjezdu), v sobotu od 07:00 do 10:00 a od 16:00 do 
22:00 hodin. Tělocvičny budou uzamčeny, přes noc bude zajištěna 
pořadatelská služba u vstupu. V neděli žádáme tělocvičny opustit (vyklidit) do 
09:00 hodin. Vstup do t ělocvi čen a haly pouze v p řezůvkách.  
Ubytovaní závodníci obdrží u prezentace pásku na zápěstí k označení, bez 
této pásky upevněné na zápěstí nebude nikdo do tělocvičen vpuštěn. 
Při poškození pásky vám bude pořadatelem vyměněna. 
Rychlovarné konvice používejte pouze na míst ě k tomu ur čeném – bude 
označeno. 

 
AUTOBUS 

Pro přihlášené zájemce o přepravu autobusem odjíždí objednaný autobus : 
 
Sobota 5.9.2015 v 10:00 od sportovní haly Slavoj v Tachově do centra závodů 
                           v 18:00 z centra do Tachova 

 Neděle 6.9.2015 v 08:00 od sportovní haly Slavoj v Tachově do centra závodů 
                                 ve 14:00 z centra na nádraží v Plané (staví Pendolino)  
          Lístky pro přepravu najdete v prezentační obálce oddílu. 
 
STRAVOVÁNÍ 

Na shromaždišti závodů bude zajištěn stánkový prodej občerstvení, 
v sousedství shromaždiště je hospoda. Kromě klobás a grilovaného masa 
budou připraveny 2 teplá jídla, polévka, v hospodě pizza a hamburger. 

 
DALŠÍ SLUŽBY 
   V centru budou tradiční stánky sportovních potřeb se zaměřením na OB. Firma  
   APM sport bude prezentovat i výprodejní akci na vybraný sortiment zboží. 
 
ŠKOLKA 

Nebude z řizována. 
 
FUNKCIONÁŘI 

    sobota  ned ěle 
Ředitel   Jan Michalec  Jan Michalec 
Hlavní rozhodčí  Aleš Richtr  R1 Aleš Richtr  R1 
Stavitel tratí   Luděk Bartoš R2 Josef Milota R2 

 
PODĚKOVÁNÍ 

Pořadatelé děkují za vstřícný přístup a pomoc obci Částkov, zvláště 
obyvatelům části Maršovy Chody, zemědělským firmám MCH Angus a 
Agročas Částkov, paní Jócsikové, Křížkové, Kukeňové, Thurnwaldové, panu 
Josefu Kořínkovi, Janu Matějkovi, Jaroslavu a Zdeňkovi Touškovým za 
poskytnutí pozemků shromaždiště a parkoviště, oddílu kopané TJ Hraničář 
Částkov, oddílu atletiky TJ Slavoj Tachov, HZS ÚO Tachov a SDH Částkov a 
Planá za materiální i osobní výpomoc. Lesům ČR, obcím Částkov a Staré 
Sedliště za souhlas s pořádáním akce v jejich lesích. 
Za pomoc při pořádání děkujeme rovněž členům Sportovního klubu policie 
Tachov. 



 
 
                                                      
   
 
 

                                                           
 

                                   
                                 
 

                                                                       
 
              
                                               

                                                                                                
 
 

                                  

                                             
 
 
 
 
 


