ROZPIS
závodů žebříčku B Čechy západ 2019 (3.a 4. závod)
závodů rankingu s koeficientem 1,04
mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati
veřejných závodů v orientačním běhu
Pořádající orgán:

Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu,
Západočeský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt:

Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně, Oddíl OB a ROB Radioelektronika Cheb

Datum:

15 – 16.06. 2019

Centrum:

Mariánské Lázně, Kamzík

Informace:

Stránky závodu: https://mlokml.cz/kamzik2019

Klasifikace závodu :

Sobota - Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol a intervalovým startem.

49.979N,12.7189E

Neděle - Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným
pořadím kontrol a intervalovým startem.
Kategorie HD10L, HDR, D10, H10, P - start na startovací krabičku po oba dny
Kategorie:

Žebříček B:
D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B,
D65B, D70B, D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B,
H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
Ranking: D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C
Veřejný závod:

HD10L (linie-fáborky bez doprovodu),
HDR (fáborkovaná trať děti s doprovodem rodičů)
D10, D12, H10, H12,
P (příchozí – jednoduchá trať)
T3, T5 (tréninková trať sobota)
T4, T8 (tréninková trať neděle)

Při mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati v neděli 16.6.2019 mohou
startovat v kategoriích DH16-DH21 všichni registrovaní závodníci Západočeské
oblasti i nad limit Prováděcích předpisů a Soutěžního řádu ČSOS, přičemž
v kategoriích DH21 bude postupující určen v nejvyšší podkategorii. Pokud
nebude z nejvyšší podkategorie žádný postupující, bude určen z nižší
podkategorie.
Předpokládané časy
vítězů:
Start 00:

Dle platných soutěžních řádů ČSOS
Sobota
Neděle

12:00
10:00

Kategorie HD10L, HDR, D10, H10 a P startují v libovolný čas dle jejich příchodu
na start, a to nejpozději do startovního času posledního závodníka soutěžní
kategorií
Vzdálenosti:

Sobota :
Neděle :

centrum – start: do 500 m; centrum – cíl: 0 m
centrum – start: do 2000 m; centrum – cíl: 0 m

Parkování: centrum 0 – 3000 m
Způsob ražení:

Omezení oblečení,
obutí :

Elektronické – SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu
bezdotykového ražení BEACON. Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne
SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Jeden čip
nesmí být v jednom závodě použit dvakrát.
Není předepsáno, doporučujeme plné zakrytí dolních končetin.

Popis terénu:

S-SV část prostoru tvoří náhorní plošina Slavkovského lesa s podmáčeným
podkladem a těžkou běžeckou podložkou mimo cesty, s vodotečemi a prameny
několika potoků, svahy v jižní a západní části prostoru. V částech mimo náhorní
plošinu ve svazích a na hřbetech se vyskytují řídce kameny a samostatné skalky.
V oblastech potoků místy kupky a malá údolíčka. Střední hustota cest.

Mapy:

sobota
neděle

1:10 000
1:15 000 kategorie HD16-HD40, 1:10 000 ostatní kategorie

obojí interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapováno 9/2018-4/2019,
hlavní kartograf Aleš Hejna. Pro všechny kategorie bude mapa vodovzdorně
upravena (PE obal). Ukázky mapy budou zveřejněny na stránkách závodu.
Předchozí mapy prostoru: http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/0774a.jpg
http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/0775a.jpg
http://mapy.orientacnisporty.cz/data/jpg/7201X.jpg
Protesty:

Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel OB v průběhu sportovní akce
(čl.25.1 Pravidel) nebo proti oficiálním výsledkům (čl.25.2 Pravidel) doložené
vkladem 400,-Kč k rukám hlavního rozhodčího, resp. na e-mail
michalcovi.tc@tiscali.cz.

Upozornění:

Prostor závodu je kolem shromaždiště, přístup na shromaždiště je proto
povolen pouze po asfaltové silnici od Pstružích jezírek (odbočení ze silnice
Mariánské Lázně – Závišín) , nejsou povoleny ani přístupy po turistických
značkách a asfaltové silničce kolem Mlýnského vrchu.

Přihlášky:

Přihláškovým systémem ORIS, i pro neregistrované používejte jednorázovou
přihlášku v Orisu.
Termín přihlášek za nezvýšené startovné je 02.06. 2019. Druhý termín do
05.06.2019 za dvojnásobné startovné (mimo HD10L, HDR a P)

Vklady:

Krátká trať – sobota
DH14B
DH16B – DH20B, DH35B – DH55B
DH60B a starší, T3, T5
DH21
HD10L, HDR, DH10, DH12, P

120,-Kč
180,-Kč
140,-Kč
190,-Kč
100,-Kč

Klasická trať – neděle
DH14B

120,-Kč

DH16B – DH20B, DH35B – DH55B
200,-Kč
DH60B a starší, T4, T8
150,-Kč
DH21
220,-Kč
HD10L, HDR, DH10, DH12, P
100,-Kč
Ve výši vkladu je zahrnut odvod za použití SI soupravy a odvod pro ČSOS.
Platby zašlete na účet TJ LOKO Mariánské Lázně 0780635399/0800 variabilní
symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře. Platby u
prezentace zcela výjimečně.
Kopie potvrzení o zaplacení vkladu a ubytování musí být při prezentaci
předložena.
Parkování:

V centru závodů na louce dle pokynu pořadatelů, na příjezdové cestě od silnice
Mariánské Lázně – Závišín
Žádáme oddíly, které přijedou autobusem, aby tuto skutečnost sdělily
prostřednictvím ORISu.

Ubytování:

Z pátku na sobotu, ze soboty na neděli. Ubytování ve vlastním spacáku v
tělocvičně ZŠ Úšovice - cena: 80,- Kč za osobu a noc. Pro každou noc je třeba
ubytování v systému ORIS uvést zvlášť.
Pro zájemce možnost ubytování ve vlastním karavanu v areálu Lokomotivy
Mariánské Lázně - 80,- Kč za osobu a noc

Školka:

Neorganizujeme

Stravování:

Catering v centru závodů

Doprava:

Pořadatel nezajišťuje

Prodej sportovního
zboží:

Možný v centrů závodu po domluvě s ředitelem závodu (li.cerny(at)tiscali.cz)

Poznámka:

Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko.
Přihláškou stvrzují souhlas se zpracováním svých osobních údajů pořadatelem v
nutném rozsahu a s použitím obrazového materiálu k propagaci akce.

Pořadatelé:

Ředitel: Libor Černý R3
Hlavní rozhodčí – Jan Michalec R1
Stavitelé tratí: Luděk Bartoš R1, Josef Milota R2

Předpis:

Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce
OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019.

Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 25.04.2019
V Mariánských Lázních, 25. 04. 2019
Libor Černý, ředitel závodu, Jan Michalec, hlavní rozhodčí

Závody jsou pořádány s finančními příspěvky České unie sportu, města Mariánské Lázně a Karlovarského kraje.

