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Orienteering World Ranking Event 
4. závod Manufaktura Českého poháru 2018, Ranking 2018 – koef. 1,06 
6. závod INOV-8 CUP - žebříček A 2018 
2. závod Vyzývacího poháru žactva 2018 
4. závod Sprintového žebříčku Zpč. oblasti 
Veřejný závod ve sprintu v orientačním běhu 
 

ZÁVOD SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PRIMÁTORA MĚSTA PLZNĚ 
  Pořádající orgán:  Český svaz orientačního sportů, sekce orientačního běhu  Pořádající subjekt:  Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z.s.  Datum:  Sobota 26. května 2018  Centrum:  Plzeň – nádvoří pivovaru Prazdroj (49.7475056N, 13.3876992E) V areálu není možnost parkování ani postavení oddílových stanů. Pro závodníky je v centru k dispozici tělocvična, kde se můžete převléci a nechat svoje věci. Upozorňujeme, že nádvoří pivovaru je veřejně přístupné a odložení věcí mimo tělocvičnu nemusí být bezpečné.  Jediný možný příchod do centra je od hlavního nádraží přes lávku z terasy hotelu Vienna House Easy Pilsen (viz plánek). Všechny ostatní vstupy do pivovaru jsou součástí prostoru závodu. Při cestě do cílové arény nebo na start využívejte přechody pro chodce. Na světelně řízené křižovatce vyčkejte na zelenou.  Parkoviště:  Pronajali jsme pro Vás parkoviště na Denisově nábřeží (49.7441556N, 13.3812386E), kde za 20Kč pohodlně zaparkujete. Příjezd na parkoviště je z Americké ul. Je pochopitelně zakázáno parkování v prostoru závodu.  Autobusy zastaví pro výstup na autobusové zastávce Plzeň, hlavní nádraží (49°44'36.064"N, 13°23'3.261"E), okamžitě po vystoupení závodníků odjedou 3,5 km na záchytné parkoviště a po dobu závodu budou pro závodníky nedostupné! Vyžádejte si u prezentace plánky.  Vzdálenosti: centrum dopoledního závodu štafet - parkoviště 12 km parkování (auta) – centrum 1100 m značeno modrobílými fáborky výstup z autobusů - centrum 800 m (stejnou cestou jako z parkoviště do centra) centrum – start 2000 m (vede okolo parkoviště) značeno modrobílými fáborky centrum – cíl 0 m  Prezentace:  pátek 18:00 – 21:00 pouze rozdělení ubytování, areál SPŠE (49°44'1.392"N, 13°24'13.779"E) 
  (v tomto místě je prezentace na štafety – viz závod LPM) sobota 9:00 – 11:00 prezentace na shromaždišti závodu štafet v Třemošné sobota 14:00 – 15:00 prezentace v centru závodu v pivovaru v Plzni  
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Na prezentaci mimo jiné dostanete:  

• startovní čísla pro všechny závodníky - jste povinni s ním závodit 
• warm-up mapu Plzeň 10° (není vodovzdorně upravena), kterou využijete cestou na start - mj. jsou na ní vyznačené WC a pítka s vodou Dodatečné přihlášky na prezentaci jenom dle možností pořadatele a za dvojnásobné startovné (neplatí pro kategorii Open). Na prezentaci již není možné změnit kategorii ani startovní čas, pouze číslo čipu.  Start:  00 = 16:00 hod., intervalový Vstup do startovních koridorů je 4 minuty před časem startu. Mezi prvním a druhým koridorem budete přecházet přes tramvajovou trať - řiďte se pokyny pořadatelů. Nulování a kontrola čipů ve druhém a třetím koridoru.  Prostor závodu:  Celé centrum města Plzně ohraničené (viz plánek): 

● na západě Karlovarskou ulicí, mostem Generála Pattona a sady Pětatřicátníků, 
● na jihu Smetanovými a Kopeckého sady, Denisovým nábřežím a ulicí U Prazdroje (včetně), 
● na východě areálem pivovaru Plzeňský Prazdroj (včetně), 
● na severu ulicemi Luční (včetně) a Lochotínská (včetně).  
V sobotu ráno cestou na závod štafet je průjezd po silnici I/26, resp. trasou sady 5. května - Otýlie Beníškové ještě možný, ale od 10:00 již žádáme, abyste prostorem závodu ani neprojížděli. 
Příjezd na závod je možný: 
● od severu (ze závodu štafet) - po silnici I/27 (směr Klatovy) až na křižovatku Klatovská - Americká, a dále po Americké, 
● od východu (od Prahy) - po silnici I/26 (Rokycanská - U Prazdroje) a v křižovatce U Prazdroje - Šumavská (za Penny marketem) odbočit vlevo do Šumavské ulice (v přímém směru hned za touto křižovatkou již začíná prostor závodu), 
● od jihovýchodu (od Českých Budějovic, resp. z dálnice D5 - exit Černice) je nutné jet trasou Koterovská - U Trati - Prokopova - Americká (mostem z Lobezské přes nádraží byste se dostali do prostoru závodu a podjezdy pod nádražím v Mikulášské ulici jsou z důvodu stavby uzavřeny)  
Na nádvoří pivovaru bude prostor závodu od shromaždiště oddělen mobilními plůtky (viz plánek centra). V místech křížení dbejte pokynů pořadatelů. 
Závěrečný úsek (700 m) cesty na start bude kromě modrobílých fáborků v terénu vyznačený i čárkovanou purpurovou čárou na ukázkové warm-up mapě, kterou obdržíte pro všechny přihlášené závodníky na prezentaci. Prostor závodu je v této mapě vyznačen purpurovými šrafy (symbol 709 Nepřístupná oblast). V terénu není možné hranici prostoru závodu vyznačit, ale podle mapy je její průběh zcela jasný. Cestou na start není nutné dodržet vyznačenou trasu, ale je třeba důsledně respektovat hranici prostoru závodu. 
 
Upozorňujeme, že podle pravidel orientačního běhu nesmí před uzavřením cíle do prostoru závodu vstupovat (kromě závodníků v době jejich závodu) žádný účastník sportovní akce, tedy ani členové doprovodu, kteří samotný závod ve sprintu neběží. Žádáme vás, abyste prohlídku centra Plzně a návštěvu místních restaurací odložili až na čas po skončení závodů. 
 
Terén:  Historické centrum města, městský park s areály sportovišť, areál pivovaru  Omezení obutí:  Je přísně zakázáno běžet v botách s hřeby, vzhledem k charakteru podložky doporučujeme lehkou atletickou obuv.   
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Mapa: Plzeň 12°, 1:4 000, e=2 m, formát 341x248 mm. Mapový klíč ISSOM 2007, stav 23. květen 2018, autor Aleš Hejna, digitální tisk. Pro všechny kategorie bude mapa upravena vodovzdorně (Pretex). Mapy se v cíli odevzdávají, výdej po startu posledního závodníka (18:15).  Zvláštní mapové symboly: černé kolečko - sud kulatý, černý křížek - jiný umělý objekt (herní prvek dětského hřiště, prvek venkovní tělocvičny).  Ubytování a strava:  Ubytování zajištěno na posteli (internát SPŠE) a v tělocvičnách - plánky obdržíte na prezentaci Ti, kdo mají objednané stravování, prosím, dodržujte tyto časy na výdej jídel: Sobota večeře: 19,30 - 21 hod Neděle snídaně: 7 - 8,30 hod Stravenky obdržíte také na prezentaci.  Pozor! Tělocvičny budou otevřeny v pátek v době prezentace, v sobotu po odjezdu na závody štafet se zavírají a znovu budou otevřeny až po vyhlášení sprintu tj. 19:15 hod  Systém ražení:  
● SportIdent - označovací jednotky systému SportIdent (včetně cílové jednotky) budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 
● V případě použití SIAC čipu dávejte proto pozor při mylném oražení cizí blízké kontroly - po dobu blikání totiž nedokáže SIAC čip orazit další kontrolu. Doporučujeme SIAC čip nastavit do módu „short feedback”. 
● Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje (zapůjčení těchto čipů od firmy Sporticus je možné podle pokynů na webu Sekce orientačního běhu). 
● Zapůjčení SI čipu (verze 5) na prezentaci za 40 Kč (pro neregistrované se zálohou 1.000 Kč). 
● POZOR: Zákaz použití bezkontaktních čipů (SIAC) pro kategorie D/H10 - D/H14 Pro tyto kategorie pořadatel umožňuje zapůjčení standardního SI čipu (verze 5) zdarma proti deponování SIAC čipu u pořadatele po dobu závodu. 
● Náhradní ražení při poruše označovací jednotky kleštěmi do vyznačených políček na mapě. 
● Jednotka pro kontrolu baterií v čipech bude umístěna u prezentace.  Popisy kontrol:  Pro všechny kategorie budou popisy až na startu ve 2. koridoru a také na mapě. Zvláštní symbol: 

o  sud 
 Upozorňujeme na nestandardní popis kontroly: 

     Startovní čísla:  Všichni závodníci obdrží startovní číslo na prezentaci v klubové obálce, umístí jej viditelně na své hrudi a jsou povinni s ním absolvovat celý závod Díky svému startovnímu číslu: 
● máte zadarmo vstup na WC před závodem na 2 místech cestou na start (označeno na warm-up mapě) 
● zůstane Vám (vyjma čísel svazových) jako vzpomínka na neobyčejný závod  PAMATUJ: kdo nemá startovní číslo, nebude připuštěn na start!!! 
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 GPS:  Většina závodníků kategorií D21E a H21E poběží s GPS jednotkou (viz seznam). Je možné běžet s vlastní vestou. Vesty a GPS jednotky budou vydávány před vstupem do prvního startovního koridoru. Závodníci běžící s GPS se proto na start dostaví s několikaminutovým předstihem. GPS jednotky budou po doběhu vybírány v cíli. GPS tracking bude možné sledovat od 18:15 na webových stránkách:  D21: https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180526D21E/   H21: https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180526H21E/   Tratě:  

• Oblasti se zakázaným vstupem (528.1 - olivově zelená) a Nepřekonatelné vegetace 
(421 - černozelená) jsou v mapě pro lepší čitelnost olemovány tenkou černou čárou 
0,7 mm (pokud kolem nich nevede jiná výraznější linie). Viz. ukázková (warm-up) 
mapa Plzeň 10°. 

• Stožáry elektrického vedení jsou znázorněny v mapě značkou 535 Vysoká věž. Vedení 
mezi stožáry není v mapě zobrazeno. Značka 535 Vysoká věž může být použita i pro 
komín či stožár osvětlení. 

• Při závodě se na několika místech bude běhat ve dvou výškových úrovních. Pro lepší 
čitelnost je mapa v těchto místech doplněna dotiskovými purpurovými značkami 
ve tvaru trychtýře (viz obrázek). V takových místech lze běhat buď na mostě (na 
obrázku směr V -Z) nebo pod mostem (na obrázku směr S - J). Pokud je na mostě 
překážka, týká se tato překážka jen horní výškové úrovně (na mostě), nikoliv spodní výškové úrovně 
(pod mostem), most tedy jde stále podběhnout. 

                       
 
 

• Na několika místech na mapě jsou dvou nebo tříramenné schody, které kvůli čitelnosti 
nejsou nakreslené v přesném půdorysu (viz obrázek). Tyto schody mají převýšení 
5 metrů. 

  
• Zakázané prostory v oblasti cíle jsou vyznačeny purpurovým rastrem (symbol 714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast)  
• Umělé ploty vytvořené z jednotlivých dílů mobilního hrazení propojených plastovou páskou jsou v mapě vyznačené běžnou značkou černé barvy pro nepřekonatelný plot 524.000.  
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• Komunikace se silnějším provozem jsou označeny svislým purpurovým šrafováním (symbol 709 Nepřístupná oblast). V terénu až na výjimky nejsou ohraničeny umělým plotem, páskou apod. Tyto komunikace je (kromě podchodů a lávek) povoleno překonávat pouze na místech označených v mapě jako Bod přechodu (symbol 708).   
• Ve městě není zcela vyloučena doprava, pouze omezena a koordinována pořadateli. Závodníci jsou povinni respektovat pravidla provozu na pozemních komunikacích. Dávejte pozor nejenom na auta, ale i na cyklisty - v některých částech prostoru závodu se jich pohybuje více a jezdí rychle.  
• Buďte ohleduplní k obyvatelům města a turistům. Za příznivého počasí bude na trávnících v městských sadech větší množství lidí včetně malých dětí. V pivovaru se budou pohybovat i větší skupiny zahraničních turistů.  
• Pozor při vbíhání za nároží, závodníci se v některých místech budou potkávat v protisměru.   
• Kontroly jsou umístěné relativně blízko sebe, ale v souladu s pravidly, kontrolujte kódy.  Předpokládané časy vítězů:  D/H21E  15 minut D/H16A-20A  12 minut D/H10-14  12-15 minut D/H 35 a starší 15 minut  Časový limit:  45 minut  Cíl:  V centru závodu, uzávěrka cíle 19:00 Vyčítání čipů v prostoru cíle  První pomoc: Sanita v centru v blízkosti cíle. MUDr. Jaroslav Honner tel. +420 731 518 216.  Občerstvení:  V centru bude v provozu stánek s drobným občerstvením. 

Dále velká restaurace Spilka s nekonečnou zásobou plzeňského piva a výborných jídel. 
 
Výsledky:  Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu a dostupné budou též na adrese http://kosslaviaplzen.cz/live/  Celkové výsledky budou zveřejněny v ORISu.  Vyhlášení výsledků: 19:00 v centru závodu na pódiu první 3 ve všech kategoriích  Jury: Dominika Plochová (DKP), Petr Karvánek (BOR), Marek Cahel (LCE)   Protesty:  Písemné proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je možné zaslat protest proti výsledkům – KOS Slavia Plzeň, Na Příčce 9, 326 00 Plzeň.  Informace:  http://lpm.zcu.cz/cs/sprint2018 Ondřej Hašek: hasa69@seznam.cz, tel. 739284969  
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 Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ČSOS v OB a Prováděcích pokynů k soutěžím ČSOS v roce 2018.  Upozornění:  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu   Hlavní funkcionáři:  
● ředitel závodu  Ondřej Hašek (R2)  
● hlavní rozhodčí Aleš Richtr (R1)  
● stavitel tratí  Luděk Bartoš (R1) a Marcela Staňková (R2) 
● IOF advisor  Dušan Vystavěl   Parametry tratí:  kategorie délka - vzdušnou čarou   délka -   nejkratší postup Počet kontrol D10 1,6 km 2,1 km 12 D12 1,8 km 2,5 km 13 D14 1,7 km 2,8 km 14 D16A 1,8 km 2,9 km 15 D18A 1,8 km 3,0 km 12 D20A 1,8 km 3,0 km 12 D21E 2,0 km 3,7 km 15 D21A  1,9 km 2,9 km 13 D21C  1,8 km 2,9 km 15 D35  1,7 km 3,2 km 12 D45  1,8 km 3,0 km 15 D55  1,4 km 2,5 km 13 D65  1,4 km 2,5 km 13 H10 1,6 km 2,1 km 12 H12 1,7 km 2,5 km 13 H14 1,9 km 3,6 km 16 H16A 1,9 km 3,3 km 15 H18A 1,9 km 3,6 km 13 H20A 1,9 km 3,6 km 13 H21E 2,8 km 4,3 km 15 H21A  2,0 km 3,6 km 13 H21C  2,0 km 3,3 km 14 H35  2,0 km 3,6 km 13 H45  1,7 km 3,2 km 12 H55  1,8 km 3,0 km 15 H65 1,4 km 2,5 km 13 OPEN 1,8 km 2,5 km 12  Převýšení pro všechny tratě je malé, nejvýše 40 m.  
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Prostor závodu a přístup do centra: 

 
  



Děkujeme partnerům:
Partneři závodu 
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PARTNEŘI ČSOS
pro rok 2018

komerční partneři ČSOS:

mediální partneři ČSOS:

podporovatelé ČSOS:


