
 
19. a 20. závod oblastního žebříčku Západočeské 

oblasti v orientačním běhu  
 

        

 

Závody jsou pořádány s finančními příspěvky České unie sportu, města Mariánské Lázně a Karlovarského 
kraje. 

Pořádající orgán:   Krajské svazy OB Karlovarského a Plzeňského kraje 
 
Pořádající subjekt:  Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně 
 
Datum:    24 – 25. 9. 2016 
 
Centrum:  sobota: Valy, restaurace U Březího vlka, 49.9769928N, 12.6544303E 
   neděle: Drmoul, louka u fotbalového hřiště, 49.9432483N, 12.6722858E 
 
Druh závodu:  sobota: klasická trať 

neděle:  krátká trať s hromadným startem (systém „jednočlenné štafety“ na dva 
okruhy s výměnou mapy – farstované tratě - HD10 až HD65) 
pro HD10L, HDR, P a T - intervalový start (na krabičku) 

 
Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65, H10, H12, H14, H16, H18, 

H21, H35, H45, H55, H65, HD10L  (fáborkovaná trať), HDR (fáborkovaná trať s 
doprovodem rodičů),  P (trať pro začátečníky orientačně jednodušší - cca 2,5 km), T 
(tréninková orientačně těžší trať – cca 5 km) 

 
Přihlášky: Přihláškovým systémem ORIS, případně a zcela výjimečně na email: 

ml.ok@post.cz 
 

Přihláška e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. 
Kopie potvrzení o zaplacení vkladu a ubytování musí být přiložena. 
Termín přihlášek za nezvýšené startovné je 18. 9. 2016 do 23:59:59 hodin. Po 
termínu za dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR a P). 

 
Vklady:   HD10L, HDR, HD10 – 14, HD65, P  50 Kč 

HD16 – 55, T     70 Kč 
 

Ve výši vkladu je zahrnut odvod za použití SI soupravy. 
Platby zašlete na účet TJ LOKO Mariánské Lázně 0780635399/0800 variabilní 
symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře. Platby u 
prezentace zcela výjimečně. 

 
Délky tratí: Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a etapách budou odpovídat směrným časům 

dle Soutěžního řádu západočeské oblasti. 
 

 
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/závod. Za ztrátu se účtuje 700 Kč. 



 
Informace:  Libor Černý:  608 162 774;  li.cerny@tiscali.cz 
 
Prezentace:  sobota 24.9.2016  11:00 – 12:00 na shromaždišti  

neděle 25.9.2016   08:30 – 09:30 na shromaždišti  
 
Start 00:   sobota   13:00 hod 

neděle  10:00 hod 
 
Vzdálenosti: sobota:   start do 1500 m, cíl do 1000 m 
 neděle:   hromadný start v centru; start HDR, HD10L ,P a T do 500 m 
   cíl v centru  
 
Parkování:  po oba dny v centru závodu dle pokynů pořadatelů  
 
Mapy: sobota   Srnčí hřbet  1:10 000, E 5m, červen 2015 

neděle  Lido  1: 5 000, E 2m, červen 2015 
 
Terén: sobota: les na kraji Slavkovského lesa, tj. místy podmáčený, kopcovitý s rozdílnou 

průběžností 
neděle: „rychlý“ rovinatý les s rozdílnou průběžností a velkým množstvím 
melioračních rýh a jiných detailů 

 
Ubytování: Ubytování ze soboty na neděli ve vlastním spacáku v tělocvičně ZŠ Úšovice – 70,- 

Kč za osobu a noc. 
Ubytování v chatkách, na ubytovně případně ve vlastním karavanu (pořadatel 
nezajišťuje) objednávejte na adrese: TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, Plzeňská 9, 
353 01, Mar. Lázně, ubytloko@seznam.cz 

 
Doprava:  Pořadatel nezajišťuje. 
 
Vyhlášení:   Na shromaždišti po ukončení každého závodu (diplomy a drobné ceny). 

• HDR, HD10L, H10, D10 všichni účastníci. 
• HD12 - HD65 první tři. 
• Kategorie P a T se nevyhlašují. 

 
Po vyhlášení nedělního závodu proběhne slavnostní vyhlášení oblastního žebříčku 
2016 v žákovských kategoriích – poháry pro první tři v kategoriích H10, D10, H12, 
D12, H14 a D14. 

 
Pořadatelé:  Ředitel:   Libor Černý 

Hlavní rozhodčí:  Josef Milota R1 
Stavitelé tratí – sobota:  Jan Macura 

- neděle:  Luděk Bartoš R2 
 

V Mariánských Lázních, 25.8.2016  Libor Černý, ředitel Josef Milota, hlavní rozhodčí  

 


