Zádub – Závišín

Rozpis
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:

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

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

Program může být upraven podle aktuálních sněhových podmínek v prostorech závodu.
Předpis:

Závodit se bude 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 budou zařazeny do společné kategorie W21E. Všichni
závodníci z České republiky řádně přihlášení do kategorií H20 a H21 budou zařazeni do
společné kategorie M21E. Kategorie M21E a W21E poběží společný závod podle pravidel
IOF. Výsledky Mistrovství ČR pro kategorie D20, D21, H20 a H21 budou následně vydány
samostatně.
Akademické mistrovství ČR:
D20+D21.

Mistrovství je vypsáno pro společnou kategorii H20+H21 a

Do kategorie H21 se mohou přihlásit 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.

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:
D20+D21.

Mistrovství je vypsáno pro společnou kategorii H20+H21 a

Do kategorie H21 se mohou přihlásit 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 budou zařazeny do společné kategorie W21E. Všichni
závodníci z České republiky řádně přihlášení do kategorií H20 a H21E budou zařazeni do

společné kategorie M21E. Kategorie M21E a W21E poběží 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.
Do kategorií D21E a H21E se mohou přihlásit všichni řádně přihlášení závodníci se
soutěžní licencí E. Do kategorie H21A se mohou přihlásit všichni řádně přihlášení
závodníci se soutěžní licencí E, A a B nebo MVT, I.VT a II.VT v běhu na lyžích. Ostatní
startují v kategoriích D21A a H21B.
Informace k Akademickému mistrovství ČR:
Mistrovství je vypsáno pro společnou kategorii H20+H21 a D20+D21 v závodě ve sprintu a
na krátké trati. Soutěžit mohou studenti studující 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.
Zákaz:

Ode dne vydání tohoto rozpisu je v prostoru závodu až do 7. 1. 2018 (v případě závodu ve
sprintu do 14. 1. 2018) zakázán mapový trénink - je povoleno využívat všechny běžně
rolbou upravované lyžařské stopy bez použití mapy. Od 8. 1. 2018 (v případě závodu ve
sprintu od 15. 1. 2018) do ukončení závodů je vstup do obou závodních prostorů
účastníkům závodu zcela zakázán (kromě účasti na samotném závodu).
Prostor závodu ve sprintu je vymezen obcemi Zádub-Závišín, Rájov a místními částmi
Rájovská myslivna, Na Polomu a celým golfovým hřištěm.
Prostor závodu na kratké 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.

Přihlášky:

Závodníci z České republiky se přihlašují výhradně přihláškovým systémem ORIS – na
každý závod zvlášť.
Sprint:

Všichni závodníci přihlašující se do kategorií D20, D21, H20 a H21 jsou
povinni mít založené IOF ID - toto uvedou v přihlášce v ORISu.
Studenti prezenčního a kombinovaného studia na VŠ uvedou název své
univerzity/vysoké školy do poznámky v ORISu.

Krátká trať:

Studenti prezenčního a kombinovaného studia na VŠ uvedou název své
univerzity/vysoké školy do poznámky v ORISu.

Klasická trať: Všichni závodníci přihlašující se do kategorií D20, D21E, H20 a H21E
jsou povinni mít založené IOF ID - toto uvedou v přihlášce v ORISu.
Číslo IOF ID má závodník již z předchozích sezón, případně si jej zajistí registrací na
https://eventor.orienteering.org (vlevo nahoře Create user account).
Termín přihlášek je 11. 1. 2018 do 23:59:59 hodin
2. termín (+50% navýšení startovného) je do 14. 1. 2018; pozdější přihlášky pouze podle
možností pořadatele (+100% navýšení vkladu).
Informace o přihláškách: Jana Bartošová, bartosova.jana@volny.cz
Vklady:

Závodníci z České republiky platí v Kč na účet TJ Lokomotiva Mariánské Lázně:
0780635399/0800, variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle
adresáře ORIS.
Za závodníky registrované v sekci LOB v kategoriích D17, H17, D20, H20, D21 a H21
přihlášené do 11. 1. 2018 platí na závodech Mistrovství ČR (sprint a krátká trať)
vklad ČSOS.

Přihlášky
doručené a
zaplacené:

Sprint

do 11. 1. 2018

D/H12,
D/H14,
D/H 65,
H75,
Open
120 Kč

Krátká trať

Ostatní
kategorie
150 Kč

do 14. 1. 2018

D/H12,
D/H14,
D/H 65,
H75,
Open
130 Kč

Ostatní
kategorie
190 Kč

Klasická trať
D/H12,
D/H14,
D/H 65,
H75,
Open
150 Kč

D/H 21E,
D/H 20
(= závod
WRE)

Ostatní
kategorie

280 Kč

220 Kč

navýšení + 50%

Délky tratí:

Časy vítězů v jednotlivých kategoriích a závodech budou odpovídat směrným časům podle
Pravidel pro závody v lyžařském orientačním běhu.

Způsob ražení:

Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému SPORTident.
Všechny kontroly kromě startovní a 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. Všichni závodníci mají možnost
si zapůjčit čipy SIAC za cenu 30 Kč/závod. Půjčení čipů SIAC je nutné objednat již
v přihláškách v ORISu – na prezentaci nebudou další čipy SIAC nad objednané množství
k dispozici. Za ztrátu čipu SIAC se účtuje 2000,- Kč, za ztrátu běžného čipu 700 Kč.

Prezentace:

pátek 19. 1. 2018
sobota 20. 1. 2018
sobota 20. 1. 2018
neděle 21. 1. 2018

Start 00:

sprint 9:00; krátká trať 14:30; klasická trať 10:00

Vzdálenosti:

Parkoviště – centrum závodu: Mariánské Lázně do 1000 m, Silberhütte do 300 m
Centrum závodu – start (všechny závody) do 1000 m
Centrum závodu – cíl (všechny závody) do 1000 m
Mariánské Lázně – Silberhütte - cca 45 minut jízdy autem přes hraniční přechod
Broumov/Mähring (za příznivých povětrnostních podmínek)

Parkování:

Mariánské Lázně: v okolí centra závodu jsou stísněné možnosti parkování – dbejte pokynu
pořadatelů.
Silberhütte: placené parkoviště u lyžařského areálu.

Mapy: Sprint:
Krátká trať:
Klasická trať:

Prameniště 1:5000, e 5m, 01/2018, mapovali: Luděk Bartoš, Jaroslav Macura
Entenbühl 1:10000, e 5m, 01/2018, mapovali: Jan Macura, Bernd Kohlschmidt
Entenbühl 1:15000, e 5m, 01/2018, mapovali: Jan Macura, Bernd Kohlschmidt
Mapy budou formátu A4, nebudou vodovzdorně upraveny.

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.

Možnost tréninku:

Modelový trénink v pátek 19. 1. 2018 od 14:30 do 21:00 (za tmy s čelovkou!) v blízkosti
centra závodu ve sprintu. Mapy budou vydávány na prezentaci.

14:30 - 21:00 v centru závodu ve sprintu
7:00 - 8:45 v centru závodu ve sprintu
12:00 - 14:00 v centru závodu na krátké trati
9:00 - 10:00 v centru závodu na klasické trati

Možnost pro přípravu lyží:
Bude připravena elektrická přípojka pro venkovní přípravu lyží v centru závodu ve
sprintu (Mariánské Lázně). Možnost využití elektrické přípojky na Silberhütte bude
upřesněna v pokynech k závodu.
Ubytování:

Pořadatel zajistí ubytování ve vlastním spacáku v tělocvičně (80,- Kč za osobu a noc)
pouze v případě většího počtu zájemců, zatím nabízíme:
• Mariánské Lázně - možnost od pátku 19. 1. 2018 až do neděle 21. 1. 2018
• Tachov - možnost od soboty 20. 1. 2018 do neděle 21. 1. 2018
Po uzavření přihlášek v řádném termínu (11. 1. 2018) bude v případě nízkého zájmu tato
možnost zrušena. Těm, co si ubytování objednají, bude v takovém případě nabídnuta jiná
možnost přenocování.
Pořadatel doporučuje (nezajišťuje):
• Ubytování na turistické ubytovně TJ Lokomotivy Mariánské Lázně (nebo ve
vlastním karavanu v areálu) na adrese: Plzeňská 9, 353 01, Mariánské Lázně,
http://lokoml.cz/, ubytloko@seznam.cz
• Hostinec u pejska a kočičky, http://www.upejskaakocicky.cz
Další ubytování pořadatel nezajišťuje. Mezi Mariánskými Lázněmi a německým
Flossenbürgem je dostatek ubytovacích možností.

Stravování:

Káva a čaj v bufetu. Obědové menu v centru závodu ve sprintu. Chata s restaurací
v centru závodu na Silberhütte.

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje

Vyhlášení:

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 v pokynech k závodu.

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.
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.

Funkcionáři:
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

Informace:

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.
V případě nepříznivých sněhových podmínek bude program závodu upraven, případně
závod přeložen nebo zrušen. Informace o tom bude zveřejněna nejpozději ve středu 17. 1.
2018 do 18:00 na ORISu a webu ČSOS sekce LOB.
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.

V Mariánských Lázních, 20. 11. 2017
aktualizováno 27. 11. 2017
aktualizováno 2. 1. 2018 (doplněn rozpis Akademického mistrovství ČR + upraven termín přihlášek + upraven
termín zákazu tréninku v prostoru závodu ve sprintu z důvodu konání závodů v běhu na lyžích)

Luděk Bartoš, ředitel závodu
Rozpis schválila soutěžní komise LOB dne 23. 11. 2017.

Přehledná mapa:
https://mapy.cz/zimni?vlastnibody&x=12.4887621&y=49.8188164&z=12&ut=competition%20center&ut=model%20event%20(Friday%2019.1.2018)&ut=sprint%20(Saturday
%2020.1.2018)%20&ut=mass%20start%20(Saturday%2020.1.2018)%20&ut=long%20distance%20(Sunday%2021.1.2018)&ut=competition%20
center%202&uc=9dNngxXPrwe61gyEgx15qj9cM7GxWDEvV1fm8f1ngZB&ud=49%C2%B058%2734.948%22N%2C%2012%C2%B044%2753.9
30%22E&ud=49%C2%B058%2744.386%22N%2C%2012%C2%B044%2719.787%22E&ud=49%C2%B059%2712.302%22N%2C%2012%C2
%B044%2738.481%22E&ud=49%C2%B045%2726.556%22N%2C%2012%C2%B023%2728.684%22E&ud=49%C2%B045%2723.986%22N%
2C%2012%C2%B023%2731.928%22E&ud=49%C2%B045%2728.627%22N%2C%2012%C2%B023%2722.273%22E

