
Jarní trojúhelník 2016 – pokyny
31.  ročník závodů v orientačním běhu

Pořádající orgán: Krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje

Pořádající subjekt: Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně

Datum: 20 – 22. 5. 2016

Centrum: Nové Sedliště , 49.7303728N, 12.6749289E

Shromaždiště: Nové Sedliště, 49.7303728N, 12.6749289E

Program: Pátek 20. května – E1: krátká, intervalový start
Sobota 21. května - E2: krátká, intervalový start
Neděle 22. května – E3: klasika, intervalový start

Způsob ražení: Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SportIdent. 
Závodníci s vlastním SI čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, ostatní si mohou SI 
čip zapůjčit od pořadatele za 40,- Kč/etapu. Za ztrátu se účtuje 700,- Kč.

Informace: Libor Černý,  mobil: 608 162 774; e-mail: li.cerny@tiscali.cz
Jaroslav Macura (přihlášky),  mobil: 601 350 901; e-mail: jar.macura@seznam.cz

Prezentace: pátek 20.5.2016 15:00 – 16:00 na shromaždišti 
sobota 21.5.2016 09:00 – 10:00 na shromaždišti 
neděle 22.5.2016  08:00 – 09:00 na shromaždišti 

Půjčené SI čipy budou předávány až v den, na který je závodník přihlášen. 
Závodníci přihlášení pouze na jednotlivé etapy při vyčítání čip vrátí.

Pokyny ani startovní listiny nebudou při prezentaci vydávány v tištěné podobě

Start: E1 17:00; E2 11:00; E3 10:00

Mapy:

E1
Nové 
Sedliště 1:10000 E=5m srpen 15

E2 U Chodů 1:10000 E=5m srpen 15
E3 Smrčiny 1:15000 E=5m srpen 15

Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Rozměry A4, E3 na A3.

Terén: Les středoevropského charakteru, místy podmáčený, mírně kopcovitý, rozdílná 
průběžnost.

Vzdálenosti a 
shromaždiště: Parkování na louce na kraji obce Nové Sedliště a na místní komunikaci dle 

pokynů pořadatelů. Vybíráme jednotný poplatek 30 Kč/auto na všechny 3 etapy. 
Na shromaždiště 100 m. 
E1 – start i cíl 1500 m
E2 – start 1800 m, cíl 900 m (cestou na start)
E3 -  start 2150 m, cíl 1800 m (společná cesta 1200 m)



Doplňující pokyny
pro jednotlivé závody:

Závodník, který odstartoval (prošel startem) a nedokončí etapu, je povinen si    
vyčíst SI čip i v případě, že neprojde cílem.

           
HDR, příchozí (P) a tréninková (T)  si čas startu označují oražením startovací 
krabičky.
Startovní časy HDR:
E1 pouze v čase 0 až 20 a od 70 do 95.
E2 pouze v čase 0 až 20 a od 95 do 120
E3 pouze v čase 0 až 20 a od 120 do 145

HDR, H10L a D10L: Délka trati je měřena po fáborkách. Fáborky nejsou povinné, 

cestu mezi kontrolami je možno si zkrátit.

E1: Předpokládané časy vítězů - cca 75% směrných časů soutěžního řádu 

Západočeské oblasti.

E2: V prostoru závodu se nachází nová paseka a cesta vyjetá od lesní techniky, 

které nejsou v mapě s tratěmi vyznačeny. Zákres nové paseky bude vyvěšen 

pouze v mapě na shromaždišti.

Místy byly odstraněny některé ploty rozpadlých oplocenek – týká se zejména 

kontroly č. 143 a č. 126 na konci závodu.

Mapy se v cíli  vybírají pouze u  etapy E2 do času 120 (13:00). V ostatních etapách

žádáme závodníky o chování v duchu fair play.

Před startem a v průběhu všech etap je zakázán vstup do prostoru závodu i ke 

sběrné kontrole.           

Je přísný zákaz volného pobíhání psů na shromaždišti i v závodním prostoru všech
etap – psi musí být po celou dobu na vodítku.

Oddílové stany stavějte na místě vyhrazeném pořadatelem v prostoru louky před 
vyčítáním.
V lese probíhá trvalá probírka a těžba dřeva, průběžné revize v oblasti postupů a 
kontrol zachycují stav zjištěný staviteli do dubna 2016.

                         POZOR na klíšťata, stejně jako v jiných lesních oblastech i zde je letos jejich 
zvýšený výskyt

E3: Mapy -
1:15 000 - ofset: H18, H45, D18, H55, H21, D21, D35, D45
1:15 000 - laser: H35, D16, H16, T

1:10 000 - laser: ostatní kategorie (HDR, H10L, D10L, H10, D10, H12, D12, H14, 

D14, D55, H65, D65, H70, P) 



Závodní prostory: E1, E2, E3 – les na západ od obce Nové Sedliště

Pití:       V E1 a E2 v cíli. E3 společná cesta start cíl, 1200 m od shromaždiště.
Pro kategorie H16B, H18B, H21C, H35C, H45C, D21C, D35C na trati E3 
občerstvovací stanice. 

             Na shromaždištích možnost drobného občerstvení – stánkový prodej.  

Ubytování: Ubytování v tělocvičně ZŠ Tachov. Přezouvejte se ve vstupní chodbě. V tělocvičně 
nepoužívejte plynové vařiče. V umyvadlech a sprchách nemyjte boty!! PET lahve 
a krabice před odhozením do pytlů sešlápněte. Děkujeme za udržování pořádku.

Doprava: Pořadatel nezajišťuje.

Vyhlášení: v sobotu 21.5. E1 a E2:   

- v kategoriích: HDR, HDL a HD10 – všichni účastníci (drobné ceny)
- v kategoriích: HDL, HD10, HD12, HD14 – první tři (diplomy a drobné ceny)
- v ostatních kategoriích – vítěz (diplomy a drobné ceny)
- Přebor oblasti
- v kategoriích: HD10, HD12, HD14, HD16, HD18, HD20, HD21 (medaile) 

v neděli 22.5. E3 a celkové výsledky:

- v kategoriích : HDR, HDL a HD10 – všichni účastníci (drobné ceny)
- v kategoriích: HDL, HD10, HD12, HD14 – první tři ( diplomy a drobné ceny)

Celkové výsledky

- v kategoriích: HDL, HD10, HD12, HD14, HD16, HD18, HD21 – první tři 
(diplomy a poháry)

- v ostatních kategoriích – první tři  (diplomy a drobné ceny)
Vyhlášení proběhne v sobotu a v neděli na shromaždišti po ukončení závodů.

První pomoc: V cíli je možné ošetřit pouze drobná poranění.

Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč u ředitele závodu, v případě neuznání vklad propadá.

Navrhovaná jury:      Dominika Plochová                   DKP
                                        Jakub Šilhavý               LPM
                                        Jindřich Kolář               MAS

Pořadatelé: Ředitel: Libor Černý
Etapa 1: Hlavní rozhodčí – Luděk Bartoš R2, Stavitel tratí – Josef Milota R1
Etapa 2: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R1, Stavitel tratí – Luděk Bartoš R2
Etapa 3: Hlavní rozhodčí – Josef Milota R1, Stavitel tratí – Petr Kunc R3



     

   

V okolí ubytování ZŠ Zárečná, Tachov je omezený počet parkovacích míst, škola se nachází na sídlišti.  

Z tohoto důvodu doporučujeme parkování před budovou úřadu celní správy a pozemkového úřadu na 

adrese T. G. Masaryka 1326. 

Staré Sedliště



Plánek shromaždiště Tachov


