
Rozpis 

13. a 14. závodu oblastní soutěže - Západ 

3. závodu sprintového poháru 

veřejných závodů 

datum a místo konání  

sobota 13.6.2015 - Letkov, komunikace podél dálnice 
sobota 13.6.2015 - Plzeň, Bolevec - 1.základní škola 
neděle 14.6.2015 - Zálužská silnice 

pořadatel 

OK Lokomotiva Plzeň 

typ závodů 

sobota dopoledne - krátká trať 
sobota odpoledne - sprint  
neděle - krátká trať – prodloužený middle pro dorost a dospělé 

závodní kategorie  
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65 
H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65,  
PŘÍCHOZÍ (orientačně jednoduchá trať), T (orientačně náročnější trať v úrovni H18) 
LINIE - fáborkovaná trať pro děti bez doprovodu rodičů 
HDR - fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů 

předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích 

podle soutěžního řádu Západočeské oblasti 

funkcionáři závodu 

ředitel závodu:     Miroslav Šilhavý 
stavitelé tratí:     sobota - krátká       Lucie Kuberková R3     
    sobota - sprint    Mirka Vejvodová 
    neděle     Petra Pilařová 
hlavní rozhodčí:     sobota - krátká    František Kolovský R2 
    sobota - sprint    Vašík Bohuslav R2 
    neděle     Petr Suchý R2 

kontakt, kde lze získat informace 

http://lpm.zcu.cz, příp. na e-mail prihlasky.lpm@volny.cz 

způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky 

Řádné přihlášky do 07.06.2015 23:59 v informačním systému ČSOS (ORIS). 
Pozdní přihlášky do 10.6.2015 23:59 v informačním systému ČSOS (ORIS) s navýšením o 50% 
Přihlášky po 10.6.2015 s navýšením o 100% pouze mailem nebo na místě dle možností pořadatele.  
Navýšení neplatí pro kategorie PŘÍCHOZÍ, T, LINIE a HDR. Do těchto kategorií se lze přihlásit i na e-
mail: prihlasky.lpm@volny.cz.  

výše vkladů a dalších poplatků, způsob placení 

HDR, LINIE, PŘÍCHOZÍ, D/H10-14, D/H65          50 Kč 
ostatní kategorie        70 Kč 
neregistrovaní závodníci        100 Kč 
zapůjčení čipu        20 Kč 
ztráta čipu        700 Kč 

http://lpm.zcu.cz/sedmihori
http://oris.orientacnisporty.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/


nocleh v tělocvičně        80 Kč 
změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma 
 
platby bezhotovostně v termínu přihlášek na účet 189 230 984 / 0300, var. symbol 27XXXX kde XXXX 
je číslo oddílu dle adresáře ČSOS; potvrzení o zaplacení vezměte s sebou na prezentaci 

výše vkladu při protestech 

písemně s vkladem 200 Kč, adresa pro zasílání protestů proti oficiálním výsledkům:  
Václav Bohuslav, Plaská 35, 32300 Plzeň 

místo a čas prezentace 

v centru sobota 9:00 - 10:00, sobota 16:00 - 17:00, neděle 8:00 – 9:00 
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl! 

vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce: 

· parkoviště – centrum    sobota dop. a neděle do 200m, sobota odpol. do 500m 
· centrum – start     sobota dop. do 300 m, sobota odp. do 1000 m, neděle do 200 m 
· centrum – cíl     sobota dop. do 300 m, sobota odp. 0m, neděle do 150 m 

popis terénu 

sobota, krátká  trať - místy velmi zarostlý les s množstvím jam a jemných terénních tvarů po těžbě  
sobota, sprint - sídliště 
neděle - příměstský les, zvlněný, rychlý, s hustou sítí cest 

mapa 
    sobota, krátká     sobota, sprint    neděle     
měřítko mapy    1:10 000    1:5 000    1:10 000 
interval vrstevnic    5 m     2 m    5 m     
stáří mapy    květen 2015    květen 2015    květen 2015 
mapový klíč     ISOM 2000    ISSOM 2007    ISOM 2000 
autoři    F.Kolovský    V.Bohuslav ml.    P.Suchý 
    I.Kolovská 
    M.Vejvodová 
    V.Bohuslav st. 
    J.Valeš 
rozměry mapy    A4    A4    A4     
mapy nebudou upraveny vodovzdorně, možnost úpravy mapy před startem 

čas startu 00 a způsob startu 

sobota, krátká 11:00, sobota, sprint 17:30, neděle 10:00 
všechny tři dny intervalový start 

druh označování závodních průkazů 

elektronický systém SportIdent po oba dny pro všechny kategorie, lze použít čipy řady 8 a 9; 
SI čip lze půjčit u pořadatele za poplatek 20 Kč/den; v případě ztráty bude účtována úhrada 700 Kč; 
požadavky na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce 

předpis 

závodníci závodí na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu;  

ubytování 

v tělocvičně 1.ZŠ v Plzni-Bolevci;  
požadavky na ubytování uveďte v systému ORIS do 7.6.2015; 

parkování 

http://oris.orientacnisporty.cz/


v blízkosti centra dle pokynů pořadatele, při sobotním sprintu využijte parkovací místa v okolí 1.ZŠ 

občerstvení 

v centru pořadatel nezajišťuje 
 


