Zádub – Závišín

POKYNY
5. ročníku mezinárodních závodů v lyžařském orientačním běhu
Mistrovství České republiky a veteraniáda ve sprintu a na krátké trati,
Český pohár ONE WAY cup, Žebříček A, Žebříček B,

závody světového rankingu (WRE) ve sprintu a na klasické trati,
Mistrovství Německa na klasické trati, závody německého a rakouského žebříčku,

Akademické mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu ve sprintu a na krátké trati,
veřejný závod.

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS) ve spolupráci s ČAUS,
Deutscher Turner-Bund e.V. a OEFOL

Technické provedení: TJ Lokomotiva Mariánské Lázně z.s. - oddíl orientačního běhu (MLOK)
a Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V.
Datum:

20. 1. – 21. 1. 2018

Centrum:

sprint:
krátká a klasická trať:

Hostinec U Pejska a kočičky, Závišín 35, 353 01 Mariánské Lázně
GPS: 49.9760694N, 12.7479622E
Silberhütte 5, 95671 Bärnau (Německo)
GPS: 49.7579058N, 12.3917094E

Program:

Předpis:

pátek 19. 1. 2018, 14:30 - 21:00
sobota 20. 1. 2018, 9:00
sobota 20. 1. 2018, 14:20 (ZMĚNA!)
neděle 21. 1. 2018, 10:00

modelový trénink - Mariánské Lázně
sprint, intervalový start - Mariánské Lázně
krátká trať, intervalový start - Silberhütte
klasická trať, intervalový start - Silberhütte

Závodí se podle Pravidel lyžařského orientačního běhu, Soutěžního řádu v lyžařském
orientačním běhu a Prováděcích předpisů pro závody LOB v sezóně 2018.

Kategorie:
Sprint (20. 1. 2018):
Mistrovství ČR:
Veteraniáda ČR:
Žebříček A:
Žebříček B:
Veřejný závod:

D17, D20, D21, H17, H20, H21
D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75
D14, H14
H21B
D12, H12, D21B, Open (trať pro začátečníky a příchozí)

Závod světového rankingu (WRE): Všechny závodnice z České republiky řádně přihlášené
do kategorií D20 a D21 jsou zařazeny do společné kategorie W21. Všichni závodníci
z České republiky řádně přihlášení do kategorií H20 a H21 jsou zařazeni do společné
kategorie M21. Kategorie M21 a W21 poběží společný závod podle pravidel IOF. Výsledky
Mistrovství ČR pro kategorie D20, D21, H20 a H21 budou následně vydány samostatně.
Akademické mistrovství ČR je vypsáno pro společnou kategorii H20+H21 a D20+D21.
Soutěží studenti studující formou prezenčního a kombinovaného studia na VŠ s platným
studijním průkazem s věkovým omezením do 28 let. Vítězové získají Titul „Akademický
mistr České republiky pro rok 2018“.
V kategorii H21 startují závodníci se soutěžní licencí E, A a B pro LOB nebo MVT, I. VT a
II. VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.

Krátká trať (20. 1. 2018):
Mistrovství ČR:
Veteraniáda ČR:
Žebříček A:
Žebříček B:
Veřejný závod:

D17, D20, D21, H17, H20, H21
D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75
D14, H14
H21B
D12, H12, D21B, Open (trať pro začátečníky a příchozí)

Akademické mistrovství ČR je vypsáno pro společnou kategorii H20+H21 a D20+D21
za stejných podmínek jako při sprintu.
V kategorii H21 startují pouze závodníci se soutěžní licencí E, A a B pro LOB nebo MVT,
I.VT a II.VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.

Klasická trať (21. 1. 2018):
Český pohár:
Žebříček A:
Žebříček B:
Veřejný závod:

D21E, H21E
D14, D17, D20, D21A, H14, H17, H20, H21A
D35, D45, D55, D65, H21B, H35, H45, H55, H65, H75
D12, H12, D21B, Open (trať pro začátečníky a příchozí)

Závod světového rankingu (WRE): Všechny závodnice z České republiky řádně přihlášené
do kategorií D20 a D21E jsou zařazeny do společné kategorie W21. Všichni závodníci
z České republiky řádně přihlášení do kategorií H20 a H21E jsou zařazeni do společné
kategorie M21. Kategorie M21 a W21 běží společný závod podle pravidel IOF. Výsledky

závodu žebříčku A pro kategorie D20 a H20 a Českého poháru pro kategorie D21E a H21E
budou následně vydány samostatně.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně (80,- Kč za osobu a noc):
Základní škola Úšovice, Školní náměstí 472/3, 353 01 Mariánské Lázně
Ubytovat se je možné v pátek od 19:00 do 22:00, v případě nutnosti volejte Pepu Milotu:
770 138 839. V sobotu ráno je nutné dát si věci do označené uzamykatelné šatny,
v tělocvičně poběží pravidelný sobotní program. V neděli ráno je třeba vyklidit tělocvičnu do
10:00. Po celou dobu pobytu je nutné se přezouvat.

Parkování:

V obci Zádub-Závišín: Vjezd na parkoviště je u točny autobusu v Zádubu. Najíždět se
bude vpravo od dřevěné zastávky na cestu pro pěší. Z obou příjezdů do vesnice bude
značeno (na příjezdu od golfu i od Karlovarské silnice). Dbejte prosím pokynů pořadatelů!
Vybírá se parkovné 50 Kč (za pátek i sobotu).
Je zakázáno parkovat kdekoli v obci, parkovat lze jen na vyhrazeném parkovišti.
Parkoviště u hostince U pejska a kočičky je vyhrazeno pouze pořadatelům a ubytovaným
hostům.
Na Silberhütte je placené parkoviště u lyžařského areálu, platí se v Eurech, připravte si
drobné do parkovacího automatu

Převlékání:

V centru závodů na SPRINT budou pro převlékání na shromaždišti postaveny stany.
Na Silberhütte je vytápěná šatna (s omezenou kapacitou)

Příprava lyží:

V centru závodů na SPRINT je připravena elektrická přípojka pro venkovní přípravu lyží.

Prezentace:

pátek 19. 1. 2018
14:30 - 21:00 v centru závodu ve sprintu
sobota 20. 1. 2018
7:00 - 8:45 v centru závodu ve sprintu
sobota 20. 1. 2018
12:00 - 14:00 v centru závodu na krátké trati
neděle 21. 1. 2018
9:00 - 10:00 v centru závodu na klasické trati
Na prezentaci budou vydávána startovní čísla a půjčené SIAC čipy.

Startovní čísla:

Každému závodníkovi je přiděleno startovní číslo, které musí mít při každém závodě
viditelně umístěno (nejlépe na pravé noze z boku).

Možnost tréninku:

Modelový trénink je připraven pouze v pátek od 14:30 do 21:00 (za tmy doporučujeme
čelovku – prostor není osvětlen). Mapy (Golf, 1:5000, E 5m, mapovali Jaroslav Macura,
Luděk Bartoš) bude možné vyzvednout na prezentaci. V prostoru modelového tréninku
jsou umístěny 4 kontroly – označeny pouze lampionem. Systém tréninku „free order“. Čas
se neměří. Centrum závodu je přímo na mapě.
Zákaz: V prostoru golfového hřiště (= mapová značka č.412 Obdělávaná půda) je
zakázáno lyžovat mimo vyznačené stopy (= podmínka Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
pro naše závody!!). Je zakázáno lyžovat mimo prostor mapy. V případě porušení bude
přistižený závodník v sobotním závodě diskvalifikován.

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu: sprint – Zádub-Závišín 300-500 m, Silberhütte do 300 m
Centrum závodu – start: sprint 1500 m, Silberhütte do 1000 m (bude upřesněno)
Centrum závodu – cíl: sprint 1500 m, Silberhütte do 1000 m (bude upřesněno)
Mariánské Lázně – Silberhütte - cca 45 minut jízdy autem přes hraniční přechod
Broumov/Mähring (za příznivých povětrnostních podmínek)

Hranice závodního prostoru:
Prostor závodu ve sprintu je vymezen obcemi Zádub-Závišín, Rájov a místními částmi
Rájovská myslivna, Na Polomu a celým golfovým hřištěm.

Prostor závodu na krátké a klasické trati je vymezen na německé straně závodními tratěmi
Sport-und-Freizeit-Zentrum Silberhütte a na české straně hraničním přechodem Pavlův
Studenec, obcemi Lesná a Rozvadov.
Vstup do obou závodních prostorů je účastníkům závodu zcela zakázán (kromě účasti na
samotném závodu a modelovém tréninku) až do ukončení závodů.
Parametry tratí pro SPRINT:
délka
km

převýšení

počet
kontrol

D12

2,3

45

8

D14

2,8

55

10

D17

3,1

60

11

W21

3,6

70

12

D21B

2,8

55

10

D35

3,1

60

11

D45

3,1

60

11

D55

2,3

50

10

D65

2,3

50

10

H12

2,3

45

8

H14

3,2

55

12

H17

3,6

70

12

kategorie

Stopy pro SPRINT:

M21

4,7

90

15

H21B

3,6

75

13

H35

3,6

75

13

H45

3,6

75

13

H55

3,2

55

12

H65

3,2

55

12

H75

2,3

50

10

Open

2,3

45

8

Stopy byly upravované na mokrém sněhu, bude-li mrznout, mohou být v některých místech
ledovaté, dbejte zvýšené opatrnosti zvláště při sjezdech. V některých místech v lese je
sníh znečištěn od jehličí, někde vykukují kořeny, někde jdou stopy přes potok. Přes větší
potoky jsou vybudované lávky. Lávky jsou pouze na tečkované stopě - šířka je jen pro
jednoho lyžaře a není zde možné předjíždět, buďte prosím ohleduplní.

Plná čára
Čárkovaná čára
Tečkovaná čára
Způsob ražení:

stopa projetá rolbou (šířka cca 4 m)
stopa projetá skútrem (šířka cca 1,5m)
stopa projetá lyžařem

40%
40%
20%

Elektronické ražení systému SPORTident (pro všechny kategorie)
Všechny kontroly včetně cílové jednotky budou zapnuty v režimu bezkontaktního ražení.
Závodník s čipem SIAC bude schopen zaznamenat průběh kontrolou už při přiblížení čipu
na vzdálenost cca 30 cm.
Závodníci, kteří si čipy SIAC nezapůjčili přes ORIS, mají možnost si je zapůjčit ještě při
prezentaci za cenu 30 Kč/závod (do vyčerpání zásob).
V případě nevrácení zapůjčeného čipu budeme účtovat 2000 Kč.
Vyčítání čipů při závodu ve sprintu nebude v cíli, ale v centru (U pejska a kočičky)

Start 00:

sprint
krátká trať
klasická trať

9:00
14:20 (POZOR, změna proti rozpisu!!!)
10:00

Při všech závodech je start individuální (i na krátké trati - změna proti rozpisu).
Rozježdění závodníků cestou na start.
Mapy na startu:

kategorie W21 a M21 dostanou mapu 15 vteřin před startem,
ostatní kategorie při příchodu do 3. koridoru, tedy 1 minutu před startem

Mapy: Sprint:
Prameniště 1:5000, e 5m, 01/2018, mapoval: L. Bartoš
Krátká trať:
Entenbühl 1:10000, e 5m, 01/2018, mapovali: J. Macura, B. Kohlschmidt, D. Kundisch
Klasická trať: Entenbühl 1:15000, e 5m, 01/2018, mapovali: J. Macura, B. Kohlschmidt, D. Kundisch
Mapy na závod ve sprintu jsou formátu A4 a jsou vodovzdorně upraveny (tisk na pretex).
Mapy se v cíli sprintového závodu odevzdávají a budou vydávány v 11:10.
Terén:

Sprint: Prostor v okolí golfového hřiště Mariánské Lázně (740 – 780 m.n.m.), mírně
zvlněný s poměrně hustou sítí lyžařských stop, cca 50% tratí na loukách.
Krátká a klasická trať: Prostor v okolí německého lyžařského areálu Silberhütte
“Entenbühl” (700 - 900 m.n.m.) a území CHKO Český les - kopcovitý, zalesněný,
s poměrně hustou sítí lyžařských stop.

Zákaz překonávání golfového hřiště mimo vyznačené stopy:
V prostoru golfového hřiště (= mapová značka č.412 Obdělávaná půda) je zakázáno
lyžovat mimo vyznačené stopy (= podmínka Royal Golf Clubu Mariánské Lázně pro naše
závody!!).Tento prostor bude kontrolovat několik rozhodčích. V případě porušení bude
přistižený závodník diskvalifikován.
Restriction of skiing on golf courses and special map symbol Due to thin snow cover on
golf courses, it is mandatory to use ONLY the prepared and marked tracks. Any short
cutting or skiing outside the tracks is strictly forbidden and if done, causes disqualification
of the competitor. There will be supervision on that area. The map symbol showing the
forbidden areas is the map symbol of cultivated area (foot orienteering symbol):

Časový limit pro SPRINT:

50 minut

Čas uzavření cíle při SPRINTU:

12:00

Občerstvení:

Vyhlášení:

Teplý čaj v cíli závodu.
V centru závodu ve sprintu bude otevřen Hostinec U pejska a kočičky. Chata s restaurací
v centru závodu na Silberhütte.
Závod ve sprintu: vyhlášení výsledků závodu světového rankingu proběhne po ukončení
závodu W/M21E (cca 11:15) v centru závodu. Ostatní kategorie a výsledky Mistrovství ČR
budou vyhlášeny po skončení závodu na krátké trati na Silberhütte (cca 16:30)
Závod na krátké trati: po skončení závodu (cca 16:30)
Závod na klasické trati: po skončení závodu (cca 14:00)
Časový program může být upraven, sledujte vývěsku

Ceny:

Závod světového rankingu
Mistrovství České republiky
Akademické mistrovství ČR
V ostatních kategoriích a závodech

1.- 6. místo: poháry (1.-3.), diplomy a drobné ceny
1.- 3. místo: medaile, diplomy a drobné ceny
1.- 3. místo: medaile a diplomy
1.- 3. místo: diplomy a drobné ceny

Kategorie OPEN, D21B a H21B se nevyhlašují.

První pomoc:

Drobná poranění je možné ošetřit v cíli, v případě závažnějších stavů bude přivolána
záchranná služba.

Protesty:

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400 Kč. Adresa, na kterou je možné zasílat případné
protesty proti výsledkům: Aleš Richtr, Pecháčkova 963/25, 318 00 Plzeň
Protesty v případě kategorií WRE přijímá příslušný IOF advisor.

Jury:

Přemek Škoda, Milan Venhoda, Zdeněk Koč

Funkcionáři:

Informace:

Mariánské Lázně:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí: ;
Stavitel tratí:
Delegát IOF:
Správce lyžařských tratí:

Luděk Bartoš
Aleš Richtr
Luděk Bartoš
Eike Bruns
Marek Petruš

Silberhütte:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Delegát IOF (závod WRE):

Bernd Kohlschmidt
Aleš Richtr
Bernd Kohlschmidt
Milan Venhoda

Jana Bartošová, bartosova.jana@volny.cz, telefon +420 606 753 540

Informace pro zahraniční závodníky:
sprint: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5864
klasická trať: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5891
Různé:

Upozorňujeme především rodiče a trenéry dětí, že závody na krátké a klasické trati se
konají v Německu, každé dítě musí mít s sebou doklad (cestovní pas/občanský průkaz).
Doporučujeme pojištění do zahraničí.
Závody probíhají v CHKO Slavkovský les a CHKO Český les. Dodržujte jejich návštěvní
řád a pravidla lyžařského orientačního běhu.
Závody jsou pořádány s finančním příspěvkem Města Mariánské Lázně.
Na pořádání závodů se spolupodílí oddíl běžeckého lyžování Ski Nordic Mariánské Lázně
a Hostinec u pejska a kočičky MVDr. Petra Vodičky.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí. K místu
provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat na
méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak na méně než 20 m.
Podrobné pokyny k závodům na Silberhütte budou uveřejněny v pátek večer.

V Mariánských Lázních, 19. 1. 2018
Luděk Bartoš, ředitel závodu

Zádub – Závišín

POKYNY
5. ročníku mezinárodních závodů v lyžařském orientačním běhu
Mistrovství České republiky a veteraniáda ve sprintu a na krátké trati,
Český pohár ONE WAY cup, Žebříček A, Žebříček B,

závody světového rankingu (WRE) ve sprintu a na klasické trati,
Mistrovství Německa na klasické trati, závody německého a rakouského žebříčku,

Akademické mistrovství ČR v lyžařském orientačním běhu ve sprintu a na krátké trati,
veřejný závod.

Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů (ČSOS) ve spolupráci s ČAUS,
Deutscher Turner-Bund e.V. a OEFOL

Technické provedení: TJ Lokomotiva Mariánské Lázně z.s. - oddíl orientačního běhu (MLOK)
a Deutsche Ski-Orientierungslauf Gemeinschaft 2016 e.V.
Datum:

20. 1. – 21. 1. 2018

Centrum:

sprint:
krátká a klasická trať:

Hostinec U Pejska a kočičky, Závišín 35, 353 01 Mariánské Lázně
GPS: 49.9760694N, 12.7479622E
Silberhütte 5, 95671 Bärnau (Německo)
GPS: 49.7579058N, 12.3917094E

Program:

Předpis:

pátek 19. 1. 2018, 14:30 - 21:00
sobota 20. 1. 2018, 9:00
sobota 20. 1. 2018, 14:20 (ZMĚNA!)
neděle 21. 1. 2018, 10:00

modelový trénink - Mariánské Lázně
sprint, intervalový start - Mariánské Lázně
krátká trať, intervalový start - Silberhütte
klasická trať, intervalový start - Silberhütte

Závodí se podle Pravidel lyžařského orientačního běhu, Soutěžního řádu v lyžařském
orientačním běhu a Prováděcích předpisů pro závody LOB v sezóně 2018.

Kategorie:
Sprint (20. 1. 2018):
Mistrovství ČR:
Veteraniáda ČR:
Žebříček A:
Žebříček B:
Veřejný závod:

D17, D20, D21, H17, H20, H21
D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75
D14, H14
H21B
D12, H12, D21B, Open (trať pro začátečníky a příchozí)

Závod světového rankingu (WRE): Všechny závodnice z České republiky řádně přihlášené
do kategorií D20 a D21 jsou zařazeny do společné kategorie W21. Všichni závodníci
z České republiky řádně přihlášení do kategorií H20 a H21 jsou zařazeni do společné
kategorie M21. Kategorie M21 a W21 poběží společný závod podle pravidel IOF. Výsledky
Mistrovství ČR pro kategorie D20, D21, H20 a H21 budou následně vydány samostatně.
Akademické mistrovství ČR je vypsáno pro společnou kategorii H20+H21 a D20+D21.
Soutěží studenti studující formou prezenčního a kombinovaného studia na VŠ s platným
studijním průkazem s věkovým omezením do 28 let. Vítězové získají Titul „Akademický
mistr České republiky pro rok 2018“.
V kategorii H21 startují závodníci se soutěžní licencí E, A a B pro LOB nebo MVT, I. VT a
II. VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.

Krátká trať (20. 1. 2018):
Mistrovství ČR:
Veteraniáda ČR:
Žebříček A:
Žebříček B:
Veřejný závod:

D17, D20, D21, H17, H20, H21
D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75
D14, H14
H21B
D12, H12, D21B, Open (trať pro začátečníky a příchozí)

Akademické mistrovství ČR je vypsáno pro společnou kategorii H20+H21 a D20+D21
za stejných podmínek jako při sprintu.
V kategorii H21 startují pouze závodníci se soutěžní licencí E, A a B pro LOB nebo MVT,
I.VT a II.VT v běhu na lyžích. Ostatní startují v kategorii H21B.

Klasická trať (21. 1. 2018):
Český pohár:
Žebříček A:
Žebříček B:
Veřejný závod:

D21E, H21E
D14, D17, D20, D21A, H14, H17, H20, H21A
D35, D45, D55, D65, H21B, H35, H45, H55, H65, H75
D12, H12, D21B, Open (trať pro začátečníky a příchozí)

Závod světového rankingu (WRE): Všechny závodnice z České republiky řádně přihlášené
do kategorií D20 a D21E jsou zařazeny do společné kategorie W21. Všichni závodníci
z České republiky řádně přihlášení do kategorií H20 a H21E jsou zařazeni do společné
kategorie M21. Kategorie M21 a W21 běží společný závod podle pravidel IOF. Výsledky

závodu žebříčku A pro kategorie D20 a H20 a Českého poháru pro kategorie D21E a H21E
budou následně vydány samostatně.

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně (80,- Kč za osobu a noc):
Základní škola Úšovice, Školní náměstí 472/3, 353 01 Mariánské Lázně
Ubytovat se je možné v pátek od 19:00 do 22:00, v případě nutnosti volejte Pepu Milotu:
770 138 839. V sobotu ráno je nutné dát si věci do označené uzamykatelné šatny,
v tělocvičně poběží pravidelný sobotní program. V neděli ráno je třeba vyklidit tělocvičnu do
10:00. Po celou dobu pobytu je nutné se přezouvat.

Parkování:

V obci Zádub-Závišín: Vjezd na parkoviště je u točny autobusu v Zádubu. Najíždět se
bude vpravo od dřevěné zastávky na cestu pro pěší. Z obou příjezdů do vesnice bude
značeno (na příjezdu od golfu i od Karlovarské silnice). Dbejte prosím pokynů pořadatelů!
Vybírá se parkovné 50 Kč (za pátek i sobotu).
Je zakázáno parkovat kdekoli v obci, parkovat lze jen na vyhrazeném parkovišti.
Parkoviště u hostince U pejska a kočičky je vyhrazeno pouze pořadatelům a ubytovaným
hostům.
Na Silberhütte je placené parkoviště u lyžařského areálu, platí se v Eurech, připravte si
drobné do parkovacího automatu

Převlékání:

V centru závodů na SPRINT budou pro převlékání na shromaždišti postaveny stany.
Na Silberhütte je vytápěná šatna (s omezenou kapacitou)

Příprava lyží:

V centru závodů na SPRINT je připravena elektrická přípojka pro venkovní přípravu lyží.

Prezentace:

pátek 19. 1. 2018
14:30 - 21:00 v centru závodu ve sprintu
sobota 20. 1. 2018
7:00 - 8:45 v centru závodu ve sprintu
sobota 20. 1. 2018
12:00 - 14:00 v centru závodu na krátké trati
neděle 21. 1. 2018
9:00 - 10:00 v centru závodu na klasické trati
Na prezentaci budou vydávána startovní čísla a půjčené SIAC čipy.

Startovní čísla:

Každému závodníkovi je přiděleno startovní číslo, které musí mít při každém závodě
viditelně umístěno (nejlépe na pravé noze z boku).

Možnost tréninku:

Modelový trénink je připraven pouze v pátek od 14:30 do 21:00 (za tmy doporučujeme
čelovku – prostor není osvětlen). Mapy (Golf, 1:5000, E 5m, mapovali Jaroslav Macura,
Luděk Bartoš) bude možné vyzvednout na prezentaci. V prostoru modelového tréninku
jsou umístěny 4 kontroly – označeny pouze lampionem. Systém tréninku „free order“. Čas
se neměří. Centrum závodu je přímo na mapě.
Zákaz: V prostoru golfového hřiště (= mapová značka č.412 Obdělávaná půda) je
zakázáno lyžovat mimo vyznačené stopy (= podmínka Royal Golf Clubu Mariánské Lázně
pro naše závody!!). Je zakázáno lyžovat mimo prostor mapy. V případě porušení bude
přistižený závodník v sobotním závodě diskvalifikován.

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu: sprint – Zádub-Závišín 300-500 m, Silberhütte do 300 m
Centrum závodu – start: sprint 1500 m, Silberhütte do 1000 m (bude upřesněno)
Centrum závodu – cíl: sprint 1500 m, Silberhütte do 1000 m (bude upřesněno)
Mariánské Lázně – Silberhütte - cca 45 minut jízdy autem přes hraniční přechod
Broumov/Mähring (za příznivých povětrnostních podmínek)

Hranice závodního prostoru:
Prostor závodu ve sprintu je vymezen obcemi Zádub-Závišín, Rájov a místními částmi
Rájovská myslivna, Na Polomu a celým golfovým hřištěm.

Prostor závodu na krátké a klasické trati je vymezen na německé straně závodními tratěmi
Sport-und-Freizeit-Zentrum Silberhütte a na české straně hraničním přechodem Pavlův
Studenec, obcemi Lesná a Rozvadov.
Vstup do obou závodních prostorů je účastníkům závodu zcela zakázán (kromě účasti na
samotném závodu a modelovém tréninku) až do ukončení závodů.
Parametry tratí pro SPRINT:
délka
km

převýšení

počet
kontrol

D12

2,3

45

8

D14

2,8

55

10

D17

3,1

60

11

W21

3,6

70

12

D21B

2,8

55

10

D35

3,1

60

11

D45

3,1

60

11

D55

2,3

50

10

D65

2,3

50

10

H12

2,3

45

8

H14

3,2

55

12

H17

3,6

70

12

kategorie

Stopy pro SPRINT:

M21

4,7

90

15

H21B

3,6

75

13

H35

3,6

75

13

H45

3,6

75

13

H55

3,2

55

12

H65

3,2

55

12

H75

2,3

50

10

Open

2,3

45

8

Stopy byly upravované na mokrém sněhu, bude-li mrznout, mohou být v některých místech
ledovaté, dbejte zvýšené opatrnosti zvláště při sjezdech. V některých místech v lese je
sníh znečištěn od jehličí, někde vykukují kořeny, někde jdou stopy přes potok. Přes větší
potoky jsou vybudované lávky. Lávky jsou pouze na tečkované stopě - šířka je jen pro
jednoho lyžaře a není zde možné předjíždět, buďte prosím ohleduplní.
Plná čára
Čárkovaná čára
Tečkovaná čára

Způsob ražení:

stopa projetá rolbou (šířka cca 4 m)
stopa projetá skútrem (šířka cca 1,5m)
stopa projetá lyžařem

40%
40%
20%

Elektronické ražení systému SPORTident (pro všechny kategorie)
Všechny kontroly včetně cílové jednotky budou zapnuty v režimu bezkontaktního ražení.
Závodník s čipem SIAC bude schopen zaznamenat průběh kontrolou už při přiblížení čipu
na vzdálenost cca 30 cm.
Závodníci, kteří si čipy SIAC nezapůjčili přes ORIS, mají možnost si je zapůjčit ještě při
prezentaci za cenu 30 Kč/závod (do vyčerpání zásob).
V případě nevrácení zapůjčeného čipu budeme účtovat 2000 Kč.
Vyčítání čipů při závodu ve sprintu nebude v cíli, ale v centru (U pejska a kočičky)

Start 00:

sprint
krátká trať
klasická trať

9:00
14:20 (POZOR, změna proti rozpisu!!!)
10:00

Při všech závodech je start individuální (i na krátké trati - změna proti rozpisu).
Rozježdění závodníků cestou na start.
Mapy na startu:

kategorie W21 a M21 dostanou mapu 15 vteřin před startem,
ostatní kategorie při příchodu do 3. koridoru, tedy 1 minutu před startem

Mapy: Sprint:
Prameniště 1:5000, e 5m, 01/2018, mapoval: L. Bartoš
Krátká trať:
Entenbühl 1:10000, e 5m, 01/2018, mapovali: J. Macura, B. Kohlschmidt, D. Kundisch
Klasická trať: Entenbühl 1:15000, e 5m, 01/2018, mapovali: J. Macura, B. Kohlschmidt, D. Kundisch
Mapy na závod ve sprintu jsou formátu A4 a jsou vodovzdorně upraveny (tisk na pretex).
Mapy se v cíli sprintového závodu odevzdávají a budou vydávány v 11:10.
Terén:

Sprint: Prostor v okolí golfového hřiště Mariánské Lázně (740 – 780 m.n.m.), mírně
zvlněný s poměrně hustou sítí lyžařských stop, cca 50% tratí na loukách.
Krátká a klasická trať: Prostor v okolí německého lyžařského areálu Silberhütte
“Entenbühl” (700 - 900 m.n.m.) a území CHKO Český les - kopcovitý, zalesněný,
s poměrně hustou sítí lyžařských stop.

Zákaz překonávání golfového hřiště mimo vyznačené stopy:
V prostoru golfového hřiště (= mapová značka č.412 Obdělávaná půda) je zakázáno
lyžovat mimo vyznačené stopy (= podmínka Royal Golf Clubu Mariánské Lázně pro naše
závody!!).Tento prostor bude kontrolovat několik rozhodčích. V případě porušení bude
přistižený závodník diskvalifikován.
Restriction of skiing on golf courses and special map symbol Due to thin snow cover on
golf courses, it is mandatory to use ONLY the prepared and marked tracks. Any short
cutting or skiing outside the tracks is strictly forbidden and if done, causes disqualification
of the competitor. There will be supervision on that area. The map symbol showing the
forbidden areas is the map symbol of cultivated area (foot orienteering symbol):

Časový limit pro SPRINT:

50 minut

Čas uzavření cíle při SPRINTU:

12:00

Občerstvení:

Vyhlášení:

Teplý čaj v cíli závodu.
V centru závodu ve sprintu bude otevřen Hostinec U pejska a kočičky. Chata s restaurací
v centru závodu na Silberhütte.
Závod ve sprintu: vyhlášení výsledků závodu světového rankingu proběhne po ukončení
závodu W/M21E (cca 11:15) v centru závodu. Ostatní kategorie a výsledky Mistrovství ČR
budou vyhlášeny po skončení závodu na krátké trati na Silberhütte (cca 16:30)
Závod na krátké trati: po skončení závodu (cca 16:30)
Závod na klasické trati: po skončení závodu (cca 14:00)
Časový program může být upraven, sledujte vývěsku

Ceny:

Závod světového rankingu
Mistrovství České republiky
Akademické mistrovství ČR
V ostatních kategoriích a závodech

1.- 6. místo: poháry (1.-3.), diplomy a drobné ceny
1.- 3. místo: medaile, diplomy a drobné ceny
1.- 3. místo: medaile a diplomy
1.- 3. místo: diplomy a drobné ceny

Kategorie OPEN, D21B a H21B se nevyhlašují.

První pomoc:

Drobná poranění je možné ošetřit v cíli, v případě závažnějších stavů bude přivolána
záchranná služba.

Protesty:

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400 Kč. Adresa, na kterou je možné zasílat případné
protesty proti výsledkům: Aleš Richtr, Pecháčkova 963/25, 318 00 Plzeň
Protesty v případě kategorií WRE přijímá příslušný IOF advisor.

Jury:

Přemek Škoda, Milan Venhoda, Zdeněk Koč

Funkcionáři:

Informace:

Mariánské Lázně:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí: ;
Stavitel tratí:
Delegát IOF:
Správce lyžařských tratí:

Luděk Bartoš
Aleš Richtr
Luděk Bartoš
Eike Bruns
Marek Petruš

Silberhütte:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Delegát IOF (závod WRE):

Bernd Kohlschmidt
Aleš Richtr
Bernd Kohlschmidt
Milan Venhoda

Jana Bartošová, bartosova.jana@volny.cz, telefon +420 606 753 540

Informace pro zahraniční závodníky:
sprint: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5864
klasická trať: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/5891
Různé:

Upozorňujeme především rodiče a trenéry dětí, že závody na krátké a klasické trati se
konají v Německu, každé dítě musí mít s sebou doklad (cestovní pas/občanský průkaz).
Doporučujeme pojištění do zahraničí.
Závody probíhají v CHKO Slavkovský les a CHKO Český les. Dodržujte jejich návštěvní
řád a pravidla lyžařského orientačního běhu.
Závody jsou pořádány s finančním příspěvkem Města Mariánské Lázně.
Na pořádání závodů se spolupodílí oddíl běžeckého lyžování Ski Nordic Mariánské Lázně
a Hostinec u pejska a kočičky MVDr. Petra Vodičky.
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p.
Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí. K místu
provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované činnosti není dovoleno se přibližovat na
méně než 50 m, k místu nakládání dřeva na automobily pak na méně než 20 m.
Podrobné pokyny k závodům na Silberhütte budou uveřejněny v pátek večer.

V Mariánských Lázních, 19. 1. 2018
Luděk Bartoš, ředitel závodu

