
R O Z P I S   

18. – 19. závod oblastního žebříčku 

30.09. – 01.10.2017 

 

Pořádající orgán:         Krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje. 

Pořádající subjekt:      Sportovní klub orientačního běhu Ostrov.  

Termín:  30. září 2017 a 1. října 2017. 

Předpis:  závodí se dle pravidel západočeské oblasti OB a soutěžního řádu ČSOS. 

Centrum:  sobota i neděle v obci fotbalové hřiště Merklín  GPS - 50.3304558N, 12.8661033E, 

možnost úkrytu 

Žádáme závodníky, aby neparkovali na místech, která nebudou vyznačena jako 

parkoviště a aby dodržovali pokyny pořadatele. 

 

Kategorie:  HDR, D10L, D10, D12, D14, D16, D18, D 21, D35, D45, D55, D65 

H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H 21, H35, H45, H55, H65, P, T. 

 

Vklady:         za 1 závod   - HDR , DH10L, P2, P4   50,- Kč 

                                            - DH10 – 14, DH 65         60,- Kč     

                                 - ostatní kategorie     80,- Kč.     

 

Přihlášky:  přes přihlašovací systém ORIS do 24. 9. 2017, 23:59. Výjimečně e-mailem na 

orientacnibehostrov@gmail.com v předepsaném txt. formátu (považuje se za 

doručené jen v případě potvrzení) do 24. 9. 2017, 20:00.  Po tomto termínu za 

dvojnásobek základního vkladu (mimo kategorie DH10L, HDR a P).  

 Platby za startovné a ubytování: příkazem na účet: SKOB Ostrov 

č.ú. 100810350 / 0300 s variabilním symbolem - číslo vašeho oddílu dle adresáře 

ČSOS 2017, nebo v hotovosti u prezentace. 

 

Ubytování:  zajištěno ze soboty na neděli ve škole v Merklíně ve vlastním spacím pytli za 80,- Kč 

na osobu.  

Občerstvení:  V centru závodu bude stánek s občerstvením. 

Prezentace:   sobota od 11:00 do 12:00, neděle od 8:00 do 9:00 (vždy v centru závodu). 

Start:   sobota 13:00 – krátká trať , neděle 10:00 – klasická trať 

Vzdálenosti: start i cíl okolo 2.000 m ze shromaždiště, bude upřesněno v pokynech. 

Ražení:  pro všechny kategorie bude použito elektronické ražení systému SportIdent. Lze 

používat i nové čipy. Závodníci s vlastním čipem uvedou číslo čipu v přihlášce, 

ostatní si mohou SI čip zapůjčit od pořadatele za 40,- Kč. Zapůjčení SI uvést 

v přihlášce. Za ztrátu SI účtujeme 900,- Kč. 
 

Mapa:   pro oba dny – Oldříš 2017, 1:10 000, E 5 m, stav srpen 2017     

Terén:   podhorský, zvlněný až kopcovitý, místy zarostlý.                     

 



Upozornění: všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí! V centru závodu je možnost úkrytu, 

auta budou parkovat mimo centrum, vzdálenost parkoviště – centrum cca 200m. 

 

Kontakty:  orientacnibehostrov@gmail.com nebo www.skobostrov.webnode.cz 

Protesty:  písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200Kč. Protesty proti celkovým 

výsledkům po skončení závodu lze zaslat na email: orientacnibehostrov@gmail.com 
 

Pořadatelé: ředitel:   Vladimír Ječmen 

  hlavní rozhodčí:  sobota – Monika Lisá (R3) 

     neděle – Jiří Hájek (R3) 

                   stavitel:  Lumír Urbánek 

                         

Závod je realizován za podpory města Ostrov a Karlovarského kraje 
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