
6. ročník závodu WestCup,
5. závod sprintového žebříčku ZČO

a 11. závod OŽ ZČO,
 

Datum: (30.8.)31.8.-2.9.2018

Pořádající orgán: krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje

Pořádající subjekt: Nejdek Orienteering z.s.

Prezentace: v centru
          ČT 16:00-19:00 hod. , výdej tréninkových map již od 12h
          PÁ 10:30-16:00 hod.
          SO 9:00-10:00,18:00-20:00 hod.
          NE 8:30-9:30 hod.

Poznámky k prezentaci: 
Pezentace probíhá vždy za celý oddíl.
Pokud nemáte žádné změny a vše zaplaceno , přijděte po sobotním závodě nebo 
předběhněte.
Pokud máte změny, nejprve odeberte a vyplňte změnový a dohlašovací lístek.
Při změnách čipů a dohlášení noste na prezentaci příslušné čipy.
Dohlášení na místě v cenách druhého termínu pouze za volné vakanty !
Změna kategorie na místě za 30,- Kč.
Platby za závody se závodníkům odhlášeným na místě neruší. Výdej map takto odhlášených 
po závodě.
Na noční mišmaš se můžete dohlásit na místě za základní cenu ve čtvrtek nebo v sobotu. 

Start bez čipu: 
Za 40,- Kč lze obsolvovat tratě P3 nebo HDR ( pouze tyto) bez čipu. Pouze s mapou. Čas se 
neměří. Pořadí se nevyhodnocuje. Nelze objednat předem. Nevydává se doklad o zaplacení.

Půjčení čipů : 
Za ztrátu zapůjčeného čipu účtujeme 1000,- Kč. Půjčovné čipu na místě 40,- Kč / etapu,  
nebo 100,- Kč za celé závody.



Terén: Podhorský. Místy zvlněný , většinou kopcovitý.
Terén místně rozmanitý, někde hodně členitý zarostlý nebo kamenitý, někde otevřený a  
dobře průběžný.

            Hustá síť komunikací. V nedělním závodě jsou na některých postupech dobře překonatelné 
ploty a průchody přes ploty nepřekonatelné.

Terén sprint: Převažuje sídlištní zástavba a prostory garáží a také areály místních škol, kde jsou 
překonatelné i  nepřekonatelné ploty s průchody
Na všech tratích také nezpevněný ,zvlněný terén.

Mapy: 
Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. Mapníky nutno mít vlastní.

Popisky: 
Samoobsluha na shromaždišti a v mapě
V mapě popisky plné velikosti.

Druh závodu:

Pátek : E1  – sprint - mapa GAGARINKA, 1 : 4 000 , stav 06/2018

Sobota: OŽ ZČO – E2 - klasická trať - mapa OLDŘICHOV 2,  1 : 10 000 , stav 06/2018

Sobota : noční mišmaš - klasická trať  - mapa SOPKY  1 : 10 000 , stav 06/2018
na některých tratích budou některé kontroly použity vícekrát.
Na kontrolách budou klasické lampiony bez reflexních prvků.

Neděle: OŽ ZČO – E3 - klasická trať  - mapa SOPKY  1 : 10 000 , stav 06/2018
kategorie HDR,HD10L,H10,D10,P3 : pevné pořadí kontrol
ostatní kategorie : volné pořadí kontrol.

 Pro tratě s volným pořadím platí :
Povinná je poslední kontrola (sběrka).
Ostatní možno sbírat v libovolném pořadí.
Na mapě jsou zobrazeny kódy kontrol.
Na popisce jsou kontroly seřazeny podle kódu vzestupně + poslední sběrka.
Psací potřeby nutno mít vlastní. 
Hromadný start.

Trénink:
Od čtvrtka 12:00 hod. pro Vás budou připraveny 2 tréninky:

1. trénink se čtrnácti kontrolami. 
K tréninku si můžete za 10,- zakoupit mapku v některé z variant:

1. - plná mapa
2. - bez cest
3. - vrstevnicovka
4. - skládačka

Kontrola bude označena červenobílým A5 štítkem s kódem kontroly.
Start a cíl tréninku nebude označen.
Na start a cíl tréninku dojdete podle zakoupené mapky. Je na ní vyznačeno i shromaždiště.
Cesta na a z tréninku překračuje méně frekventovanou silnici 3. třídy. Cestou dodržujte 
zakázané prostory.
Trénink je na poněkud starší mapě (2012). Mohou být vykáceny nové paseky.



2. Paměťák – 3,2 km  
Nepotřebujete mapu, dorazíte na start, tam si zvolíte trať a 
najdete první část mapy, kterou nám tam (děkujeme) zanecháte a po paměti dorazíte 
k dalšímu kousku mapy. Start najdete zde: https://mapy.cz/s/2DG6T.
Můžete vyrazit pěšky na kole nebo autem. Mapka s cestou na start je v přílohách a bude 
viset na shromaždišti.
Trénink je zdarma.

Starty 0:00 : 
Pátek E1 – 17:00 hod.
Sobota E2 – 11:00 hod.
Sobota  noční – 21:00 hod. ( kat. mimo MIX1 a MIX2 startují od 00:30 )
Neděle E3 – 10:00 hod.

Kategorie HDR,HD10L,P3 a T5 startují na startovací krabičku
podle pokynů startéra (ve startovce uveden čas 0:00) v  libovolný čas (v rozmezí času 00 a 
startu posledního závodníka)

Upozornění: 
Zákaz vstupu na soukromé pozemky !
( soukromé pozemky pro závodníky jsou ty, co jsou vyznačeny na mapě )
Platí přísný zákaz překonávání plotů na mapě označených jako nepřekonatelné. 
Všichni  závodníci startují na vlastní zodpovědnost.

Na mapách E2,E3 a noční se nachází dvě neobvyklé zvláštní značky :
1. singletrack ( trasa pro sjezd horských kol ) - plná černá čára šířky 0,12 mm.
2. elektrický ohradník , jež může být pod napětím – jako překonatelný plot, linie má 

fialovou barvu, čárečky černou. Nedoporučujeme překonávat, nedotýkat se.

Pokyny a upozornění k jednotlivým závodům :

E1 – sprint pátek:

Zákaz použití obuvy s hřeby !
Obuv s hladkou podrážkou se nedoporučuje. Nebezpečí uklouznutí na svazích při postupu 
terénem.

Platí přísný zákaz překonávání a vstupu na : 
707.0 – hranice se zákazem překonání – na místě bude vyznačena páskou
709.0 – zakázaný prostor ( zakázanou ulici možno překonávat pouze na místech 

vyznačených přeběhů 708.1, dbejte pokynů pořadatelů ! )
524.0 – nepřekonatelný plot ( možno překonávat pouze na místech 

vyznačeného průběhu 525.0 – branka, brána )
527.1 – soukromý pozemek
421.0 – vegetace se zákazem vstupu ( záhonky )

Nedoporučujeme  překonávat  : 
522.0 – překonatelný plot ( doporučujeme překonávat  na místech 

vyznačeného průběhu 525.0 )

Dbejte zvýšené opatrnosti i na všech ulicích, závod probíhá za plného provozu. V prostoru
závodu budou rozmístěni pořadatelé, dbejte jejich pokynů.

https://mapy.cz/s/2DG6T


E2 – klasika sobota:

Na linii  a některých postupech se nachází shnilý a nebezpečný most přes potok.  
Zákaz vstupu. Bude ohraničen páskou. Linie bude vedena mimo most přes potok. Vedle   
mostu je včelín. Bude ohraničen páskou spolu s mostem.

Cesta na start zčásti vede po místní komunikaci. Umožněte průjezd.

E3 – volná klasika neděle:

Závod probíhá částečně příměstskou zástavbou a přes místní komunikace. Dbejte  
zvýšené opatrnosti.

V  nepřekonatelných  plotech  jsou  někde  vyznačeny  průchody.  Plot  na  mapě  je  
přerušen a navíc je na mapě značka 708.0 – bod průchodu.

Za překonatelnými ploty a za průchody přes ploty nepřekonatelné se může nacházet 
přátelské domácí zvířectvo ( koně, ovce , krávy ... ).

Pokyny k hromadnému startu :
Start kategorií D10 a H10 je klasicky intervalový.
Kategorie HDR,HD10L,P3 a T5 startují na startovací krabičku intervalově.
Starty pro intervalový a hromadný jsou odděleny.
Kategorie startující intervalově mají vyhrazený  mapový start.
Hromadné starty probíhají ve vlnách. Každou vlnu tvoří kategorie H a D příslušného věku.
Interval vln bude stanoven podle počtu přihlášených 5 až 20 minut.

Průběh hromadnému startu :
Závodníci musí být připraveni před  koridorem pro vstup do prostoru startu 10 minut před 
vlastním startem.
10 minut před 1. startem nebo ihned po odstartování předchozí vlny závodníci vchází na  
pokyn startéra koridorem do prostoru startu a cestou "nulují" a "kontrolují" čipy. Zároveň 
probíhá kontrola startérem. 
Závodníci ihned zaujímají pozici na startovní čáře. Při nedostatku místa stojí nejprve H a za 
nimi D.
Startéři rozdají mapy závodníkům. Při suchém počasí , je položí na zem. Závodník nesmí 
mapovat. Pokud dostane mapu do ruky, může jí jen vložit do mapníku. 
V čase t-2 min do startu je vydán pokyn k "MAPOVAT" zahájení mapování.
V čase  startu je vydán pokyn k "START" k vyběhnutí. Závodník musí opustit startovní čáru.

Do  koridoru  hromadného  startu  nesmí  vstupovat  nikdo  ,  kromě  zrovna  startujících   a  
pořadatelů.

Výdej map při intervalovém startu: 
- jednu minutu  před startem . 

Občerstvení:  V cíli.
Při E2 pro delší tratě i při závodě , vyhrazená občerstvovací kontrola.
Při E3 pro delší tratě i při závodě , občerstvovačky na postupu.



Vzdálenosti: 
parkování - centrum = 100 - 350 m
centrum - kemp = 0 m
centrum - trénink 1 start = 1,3 km
centrum - trénink 1 z cíle = 400 m
centrum - trénink 2 = 3,8 km
centrum - cíl = 0m
E1 : centrum - start = 0 m
E2 : centrum - start = 1,4 km
E3 , noční mišmaš : centrum - start = 300 m

Limit: E1 – 90min, ostatní – 180min.

Parkování: Parkoviště – viz. Plánek shromaždiště.
Prosíme, aby jste opravdu dbali pokynů a neparkovali jinde než kde Vám 
určí pořadatel.

        Ubytovaní v kempu mohou po zaplacení parkovného zajet do něj k vyložení 
bagáže. Poté se mohou zajet na parkoviště pro zde ubytované, které je vzdáleno od 
kempu 100m ( omezený počet míst ). Cesta viz plánek.
        V průběhu E1 bude cesta pro auta do kempu uzavřena.

Zakázané prostory:
Vyznačeno na plánku shromaždiště  a tréninkové mapě.

Vyhlášení: Co nejdříve po uzavření závodu
Ve všech závodech vyhlašujeme první 3 v každé kategorii. Po 3.etapě se vyhlásí první 3 v 
celkovém pořadí. V HDR budou odměněny všichni bez ohledu na pořadí ( drobná cena ).  
Pro  vítězné  závodníky  ostatních  kategorií  jsou  připraveny  diplomy,  poháry  a  věcné  
ceny. Noční závod bude vyhlášen spolu s celkovými výsledky po E3.

Ubytování: 
V provizorním kempu v centru závodu.
V klubovně zimního stadionu na zemi.

Ubytování v tělocvičně se ruší. 
V klubovně zbyla ještě volná místa. Je jich víc, než přihlášených do tělocvičny.
Všichni přihlášení do tělocvičny budou přesunuti do klubovny, nic se nedoplácí.             

Koupaliště: V prostoru kempu se nachází starší zarostlé koupaliště. Koupání nedoporučujeme. 
Nebezpečí úrazu. Pod vodou je množství naházeného odpadu.

Bruslení pro účastníky :  Máme rezervovaný stadion s ledem a led bude připraven po 
sobotním závodě od 16:00 hod do 20:00 hod tedy čtyři hodiny bruslení. Vstupné se nehradí.

            Hokej můžete hrát v sobotu od 18.30 hod do 20:00 hod . Zatím se na hokej ozvalo 5 borců. 
Pokud bude o hokej malý zájem, dobu zkrátíme. Hokejisti hlaste se u prezentace !
Vybavení na hokej vlastní. K bruslím ještě hokejku a helmu.
Bruslení a hokej je pouze pro závodníky !

 Ražení: Elektronické Sport Ident (jednotky kompatibilní s novými čipy řady 8 a 9)., v případě 
poruchy ražte kleštěmi do mapy a nahlašte u vyčítání.



Předpis: Pro závody platí platná pravidla OB.
Řídí se soutěžním řádem a prováděcími předpisy ZČO.

JURY: Stanovíme před závodem.

Pořadatelé:
ředitel závodů: Alexander Mareš
hlavní rozhodčí: Alexander Mareš
stavitelé:

PÁ den –  J.Zieba
SO den – J .Zieba, J.Nádeníček, 
SO noc – A.Mareš
NE den – J.Zieba
tréninky – A.Mareš

Doplňkové služby:
Školka pro nejmenší ratolesti, otevřená vždy po dobu trvání hlavních závodů (E1,E2,E3).
Občerstvení přímo v centru závodu, teplé i studené nápoje, teplá jídla.
Pitná voda zdarma. :-)



Plánek shromaždiště  :

Cesta z kempu autem na parkoviště 2 ( pro v kempu ubytované )  :



Cesta na trénink 2  ( paměťák )  :

Cesta probíhá částečně po silnici 2.třídy bez chodníků. Dbejte opatrnosti.

Start paměťáku :



Naši partneři : 


