
 

Rozpis 
Mistrovství a Veteraniáda ČR v nočním OB 
Přebor Západočeské oblasti v nočním OB 

Závod Rankingu a Rankingu veteránů - noční OB (koef. 1,04) 
Veřejný závod v nočním OB 

 
Pořádající 
orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
 
Pořádající 
subjekt: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z.s. (VPM) 
 
Datum: sobota 18. dubna 2020 
 
Centrum: Plzeň – Aktivity centrum Krašovská (49.7784728N, 13.3554000E) 
 
Vzdálenosti: ubytování - parkoviště 3-10 km 

parkoviště - centrum do 1 km 
centrum - prezentace v místě 
centrum - start do 2,5 km 
centrum - cíl v místě 

 
Prezentace: sobota 18. 4. 2020 od 18:00 do 20:00 v centru závodu 
 
Kategorie: Mistrovství ČR - D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20 a H21 

Veteraniáda ČR - D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, 
H55, H60, H65, H70, H75 a H80 
Ostatní (Open) - T3 (úroveň D/H12 - 14), T4 (úroveň D18/H16) 
 
Přebor Západočeské oblasti je vypsán pouze pro kategorie D16, D18, D20, D21, H16, H18 
H20 a H21. 

 
Přihlášky: do 5. 4. 2020 v informačním systému ORIS 

(https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4908)  
Dodatečné přihlášky po termínu 5. 4. 2020 jsou za zvýšený vklad. 
Po 12.4. jsou přihlášky možné jen dle možností pořadatele. 

 
Vklady: do 5.4.2020 do 12.4.2020 po 12.4.2020 

DH16-DH55 220,- Kč 330,- Kč 440,- Kč 
DH60 a výše 190,- Kč 285,- Kč 380,- Kč 
Open 100,- Kč 100,- Kč 100,- Kč 

 
Platby: Veškeré platby zasílejte na účet: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň, z.s. 

Číslo účtu: 2601203427/2010 (Fio banka) 
Var. symbol: 194XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

 
Start 00: 21:00 intervalový 
 
Předpokládané 
časy vítězů: dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB 
 
Mapa: 1:10 000, e=5 m, formát A3 

Mapový klíč ISOM 2017-2, stav duben 2020, autoři Aleš Hejna a Jiří Vištejn 
Mapa bude upravena vodovzdorně (Pretex) pro všechny kategorie s výjimkou Open. 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4908


 

Terén: Mírně až středně kopcovitý, s jemnými terénními tvary různého původu. Na mnoha místech 
jsou pozůstatky po těžbě, erozní rýhy a velké prohlubně po bombardování za II. světové 
války. V celém závodním prostoru převažuje borový les, který je velmi dobře průběžný, 
prakticky bez sezónního podrostu. V některých částech průběžnost ztěžuje borůvčí. 

 
Obutí/oblečení: Bez omezení 
 
Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování v Plzni ze soboty na neděli (250,- Kč na posteli za osobu a 

noc, 100,- Kč v tělocvičně ve vlastním spacáku za osobu a noc). Objednávky ubytování 
zadávejte do přihláškového systému ORIS. 

 
Stravování: V místě ubytování nebude zajištěno. V centru závodu formou bufetu se základní nabídkou 

občerstvení. 
 
Informace: http://kosslaviaplzen.cz/2020-nob/ 

e-mail: vendula.bouchalova(zavinac)gmail.com  
 
Funkcionáři: ředitel Štěpán Kroupa 

hlavní rozhodčí Aleš Richtr (R1) 
stavitel tratí Tomáš Kamaryt (R2) 

 
Kontroly: Nebudou použity reflexní prvky 
 
Ražení: SportIdent - označovací jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení 

BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 
Možnost zapůjčení SI čipu (verze 5) za 40 Kč. Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. 

 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné jen se souhlasem ředitele závodů. 
 
Hlídání dětí: Školka nebude zřízena. 
 
Protesty: Přijímá hlavní rozhodčí se vkladem 400,- Kč. Protest proti startovním listinám nebo 

výsledkům je možné zaslat na e-mailovou adresu alesri66(zavináč)gmail.com. 
 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB, Prováděcích předpisů k 

soutěžím sekce OB v roce 2020. 
 
Ochrana osobních údajů a fotografování: 

Přihlášením se na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 
platném formátu Českého svazu orientačních sportů – a to v podobě přihlášky, startovní 
listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. Závodníci běžící s GPS 
jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V 
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící 
k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, 
pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 
Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

 
Spojený závod: V neděli 19.4.2020 proběhne ve stejném prostoru Manufaktura Český pohár, WRE, INOV-8 

- žebříček A na krátké trati, více informací na https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4909 
 
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 23. 2. 2020. 
 

Štěpán Kroupa Aleš Richtr 
Ředitel závodu Hlavní rozhodčí 

 

http://kosslaviaplzen.cz/2020-nob/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4909

