
 

POKYNY 
1. závod Sprintového žebříčku ZČO 

Veřejné závody v orientačním běhu (sprint) 
 

POŘADATEL 
Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň 
 
DATUM 
11. března 2017 
 
DRUH ZÁVODU 
Sprint 
 
KATEGORIE 
Závod se vypisuje v kategoriích H/D10, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45 a 55, H65, HDR (děti s doprovodem), 
Linie (děti do 10 let bez doprovodu!) a Příchozí.  
 
PŘEDPOKLÁDANÉ ČASY VÍTĚZŮ 
15 minut ve všech kategoriích.  
 
CENTRUM 
Budova tělocvičny 15. ZŠ, Terezie Brzkové 37, zadní vchod (49.7441592N, 13.3231892E)  
 
WC, MYTÍ 
WC jsou k dispozici v centru. Sprchy nejsou k dispozici. 
Pozor: Cestou na start sprintu není žádná možnost ani nouzového WC!!! 
 
PREZENTACE 
15:00 – 16:00 hod v centru 
 
PROSTOR ZÁVODU 
Plzeň-Skvrňany v prostoru vymezeném ulicemi T. Brzkové – Lábkova – Vejprnická. 
(https://drive.google.com/open?id=1hTolmy8ePH_-ZIPA3oQrgV90eKM&usp=sharing) 
Žádáme všechny účastníky závodů (včetně doprovodu), aby nevstupovali do prostoru závodu. 
Příchod na start pouze přes značený přechod pro chodce v tramvajové zastávce Macháčkova. Zákaz 
vstupu do prostoru cíle a výměny map. 
 
ZAKÁZANÝ PROSTOR 
Viz mapový klíč ISSOM 2007. Zejména upozorňujeme na mapové značky: 

● 528.1 “Oblast se zakázaným vstupem” (žlutozelená) – i malé plochy v sídlišti 
● 521.1 “Nepřekonatelná zeď” – zákaz platí obousměrně (tedy i ze zdi dolů) 
● 524 “Nepřekonatelný plot nebo ohrada” 
● 709 “Nepřístupná oblast” (fialové šrafy) 

Respektování zakázaných prostorů bude pořadateli hlídáno a porušení trestáno diskvalifikací. 
 
OMEZENÍ OBUVI 
Je zakázáno použít boty s hřeby  
 
TERÉN 
Sídliště  
 

https://drive.google.com/open?id=1hTolmy8ePH_-ZIPA3oQrgV90eKM&usp=sharing


 

START 
Kategorie HDR, LINIE a Příchozí startují individuálně s použitím startovací jednotky, čas startu si 
mohou zvolit sami v rozmezí 16:45-17:15. 
Ostatní kategorie startují hromadně ve vlnách podle pokynů pořadatelů takto: 

1. vlna 16:45 D35, H35 
2. vlna 16:50 D21, H45, H55, H65 
3. vlna 16:55 D10, D12, D18, D45, D55 
4. vlna 17:00 H10, H12 
5. vlna 17:05 D14, H14 
6. vlna 17:10 H16, H18 
7. vlna 17:15 D16, H21 

 
SYSTÉM ZÁVODU PRO DH10-DH65 
Po hromadném startu poběží každý závodník (kromě kategorie D55) dva okruhy za sebou s výměnou 
mapy. Při průběhu do druhého okruhu závodník odhodí mapu z prvního okruhu a následně si sám 
odebírá připravenou mapu druhého okruhu (mapy budou označeny startovním číslem a budou 
vyvěšeny na plotě při průběhu na mapový start). 
Všechny tratě jsou farstované, v součtu obou okruhů proběhnou všichni závodníci stejně dlouhou 
trať.  
Každý okruh na mapě bude vždy začínat startem a kontrolou číslo jedna! 
Kontrola s kódem 100 (sběrka) slouží vždy jako poslední kontrola daného úseku. 
Cílová krabička se označuje až po proběhnutí cílovou čarou v pořadí podle proběhnutí cílovou čarou, 
pořadí určuje cílový rozhodčí. 
 
VZDÁLENOSTI 
Centrum-start/cíl 500m 
 
UBYTOVÁNÍ 
Ze soboty na neděli zajišťují pořadatelé 1. závodu OblŽ (LPM) 
 
PARKOVÁNÍ 
Individuálně na sídlišti Skvrňany mimo prostor závodu v ulicích Terezie Brzkové, Pecháčkově, 
Vojanově, Lábkově, u Penny Marketu v ulici Lábkova. viz plánek - 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hTolmy8ePH_-ZIPA3oQrgV90eKM&ll=49.74181271044
343%2C13.318503485533142&z=16  
 (dodržujte pravidla silničního provozu). 
 
MAPA 
Škvrňanský Škvrně, 1:4 000, E 2 m, mapovali a kreslili Aleš a Martin Hejna (06/2015), aktualizace 
Tomáš Kamaryt a Aleš Richtr, stav 02/2017, ISSOM 2007, digitální tisk (ŽAKET), rozměr A4 
Zvláštní symbol: černý křížek = herní prvek hřiště 
Pro kategorie HDR, LINIE a Příchozí nejsou mapy vodovzdorně upraveny. Pro ostatní kategorie jsou 
mapy v mapníku, zezadu označeny startovním číslem. Závodník sám zodpovídá za odebrání správné 
mapy. 
 
VÝDEJ MAP 
V centru po vyhlášení vítězů. 
 
STARTOVNÍ ČÍSLA 
Kromě kategorií D55, HDR, LINIE a Příchozí běží všichni závodníci se startovními čísly, která obdrží na 
prezentaci. 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hTolmy8ePH_-ZIPA3oQrgV90eKM&ll=49.74181271044343%2C13.318503485533142&z=16
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1hTolmy8ePH_-ZIPA3oQrgV90eKM&ll=49.74181271044343%2C13.318503485533142&z=16


 

 
LIMIT 
40 minut 
 
UZAVŘENÍ CÍLE 
17:55 
 
POPISY 
Pro kategorie HDR, LINIE a Příchozí budou připraveny k samoobslužnému odběru na shromaždišti. 
Ostatní kategorie budou mít popisy pouze na mapě. 
 
ZVLÁŠTNÍ PIKTOGRAMY 
křížek – herní prvek hřiště 
 
OBČERSTVENÍ 
Občerstvení nebude zajištěno. 
 
PRVNÍ POMOC 
V centru ošetření jen drobných poranění. 
 
VÝSLEDKY 
Konečné výsledky budou vystaveny na stránkách závodu http://kosslaviaplzen.cz/2017-oblz/ 
 
VYHLÁŠENÍ 
V centru po skončení závodu budou vyhlášeni první tři v kategoriích H/D10-16 a vítězové v 
kategoriích H/D18-65. V kategoriích HDR a LINIE budou vyhlášeni všichni účastníci, kategorie Příchozí 
se nevyhlašuje. 
 
RAŽENÍ 
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Půjčovné 20 Kč/čip/závod. 
Za ztrátu čipu účtujeme 700 Kč.  V případě poruchy ražte do políček v mapě. 
Vyčítání není v cíli, ale ve škole! 
Neodkládejte vyčtení čipu, riskujete, že nebudete uvedeni ve výsledcích. 
 
BAFÍCI 
Ředitel: Štěpán Kroupa 
Hlavní rozhodčí: Aleš Richtr 
Stavitel tratí: Tomáš Kamaryt 
 
PROTESTY 
Písemně se vkladem 200,- do rukou hlavního rozhodčího závodu. 
 
JURY 
Petr Ševčík (ONO), Ondřej Pova (KRL), Václav Bohuslav (LPM) 
 
PŘEDPIS 
Závodí se dle platných pravidel OB. 
 
UPOZORNĚNÍ 
Závod se běží bez omezení automobilové dopravy. Dejte pozor při přebíhání ulic. Hlavně mezi 
zaparkovanými auty vás řidiči projíždějících vozidel do poslední chvíle nevidí. Auto má vždy 

http://kosslaviaplzen.cz/2017-oblz/


 

přednost! 
Na některých místech budou pořadatelé – dbejte jejich pokynů. 
Buďte ohleduplní vůči obyvatelům sídliště. 
 
INFORMACE 
Sledujte http://kosslaviaplzen.cz  
 
PARAMETRY TRATÍ 
H10 1,7 km 16 k. D10 1,7 km 16 k. 
H12 2,2 km 20 k. D12 2,1 km 18 k. 
H14 2,6 km 18 k. D14 2,2 km 20 k.  
H16 2,8 km 23 k. D16 2,6 km 18 k. 
H18 3,0 km 20 k. D18 2,8 km 23 k. 
H21 3,8 km 27 k. D21 3,0 km 20 k. 
H35 3,0 km 20 k. D35 2,8 km 23 k. 
H45 2,8 km 23 k. D45 2,5 km 18 k. 
H55 2,5 km 18 k. D55 1,6 km 13 k. 
H65 2,1 km 18 k. 
LINIE, HDR 1,1 km 10 k. 
P 1,6 km 13 k. 
Převýšení na všech tratích zanedbatelné 
 
 
PLÁNEK ORGANIZACE STARTU, PRŮBĚHU DO 2. KOLA, ODBĚRU MAPY, DOBĚHU DO CÍLE 

 
 


