Pohár osvobození města Plzně
memoriál Ivana Zápotockého a Jana Wavoka Vodrážky
Přebor Západočeské oblasti štafet
1. a 2. závod Oblastní soutěže - Západ 2019 - jaro (krátká a klasická trať)
Veřejné závody v orientačním běhu (štafety, krátká a klasická trať)
POŘADATEL:

Klub orientačních sportů Slavia Plzeň

DATUM:

6. a 7. dubna 2019

DRUH ZÁVODU: so: krátká trať, štafety
ne: klasická trať
CENTRUM:

so: Dobříč, fotbalové hřiště, GPS N 49°52.930', E 13°27.677'
ne: louka u silnice z Plas do Vrážného, GPS N 49°56.474', E 13°20.829'

TERÉN:

so: Typicky plzeňský, mírně zvlněný, rychlý, okořeněn o hluboké erozní rýhy a
pozůstatky po těžbě kaolinu.
ne: Místy velmi členitý, často kopcovitý, ale zároveň rychlý a dobře průběžný

START 00:

so: 10:00 (krátká trať), 16:00 (štafety)
ne: 10:00 (klasická trať)

KATEGORIE:

Oba závody jednotlivců (so krátká, ne klasická trať):
Oblastní žebříček - H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65,
D10, D12, D14, D16, D18, D21, D35, D45, D55, D65 (předpokládané časy
vítězů dle soutěžního řádu ZČO)
Fáborková trať - HD10F (pro malé závodníky = bez doprovodu!!!)
Tratě pro začátečníky - ZF (fáborková 2 km), Z1 (1,5 km), Z2 (3 km), Z3
(4,5 km)
Na tratích pro začátečníky je možná účast i v malých skupinkách. Pořadatel
neměří dosažený čas.
Tréninkové tratě - T4U (3,5 km krátká trať/ 4,5 km klasická trať), T5 (4/6
km), T6U (5/9 km)
Tratě T4U a T6U (“ultimate”) jsou na redukované mapě (bez cest, případně
i bez dalších objektů - bude upřesněno v pokynech).
Na tréninkových tratích je povoleno “stínování” závodníka.
Barva v názvu kategorie (zelená až černá) označuje mapovou obtížnost.

Závod štafet (všechny 3 členné):
H18, D18, H21, D21
HD12 - smíšené, H/D bez omezení (mohou být i 3 H)
HD14 - smíšené, minimálně 1 úsek D
HD105, HD135 - smíšené, minimálně 1 úsek D, minimální věk každého
člena štafety 35 let, označení kategorie = minimální součet věků všech
členů štafety
MIX - bez omezení účasti
Předpokládané časy vítězných štafet dle soutěžního řádu ZČO (HD135 a
MIX - 90 minut). Druhé úseky smíšených štafet kromě HD12 budou cca o
20 % kratší než zbylé úseky.
I při závodu štafet budou připraveny tratě pro začátečníky
(jednotlivce):
ZF (fáborková 2 km), Z1 (1,5 km), Z2 (3 km)
MEMORIÁL:

Nedělní závod je pořádán jako vzpomínka na dva bývalé členy
pořádajícího oddílu Slavia VŠ Plzeň. Ivan Zápotocký, který zahynul jako
horolezec ve slovenských Tatrách v roce 1970, v té době běhal v kategorii
H21. Jan Vodrážka zvaný Wavok naposledy lyžoval v italských
Dolomitech roku 2000. V té době patřil do H55. Na jejich počest se
vítězným týmem stává dvojice mužů z jednoho oddílu s nejlepším součtem
časů právě z těchto dvou kategorií.

PREZENTACE:

so: 8:00 - 9:00 hod v centru (pro štafety 14:30 - 15:00)
ne: 8:30 - 9:00 hod v centru

PŘIHLÁŠKY:

nejpozději do 31.3.2019 pro všechny závody (včetně štafet) přes
přihláškový systém ORIS. Ve výjimečných případech v oficiálním formátu
na vpmprihlasky@seznam.cz (přijata až po zpětném “potvrzení!!!)
Soupisky štafet je možné vyplňovat do 5.4.2019, 19:59.

VKLADY:

závody jednotlivců:

50 Kč žactvo (HD10F, D/H10-14),
70 Kč ostatní kategorie (včetně T a Z)

štafety: 150 Kč žactvo (HD12, HD14),
210 Kč ostatní kategorie
Platby provádějte bezhotovostně na účet 2601203427/2010, potvrzení o
zaplacení vezměte s sebou na prezentaci. Jako variabilní symbol uveďte

číslo oddílu v adresáři ČSOS. Termín pro přihlášky platí také pro připsání
platby na účet pořadatele. Možnost platit také hotově při prezentaci.
Přihlášky po termínu a na místě pouze dle možnosti pořadatele, kromě
kategorií T a Z za dvojnásobné startovné.
UBYTOVÁNÍ:

Ze soboty na neděli zajištěno v Gymnáziu a SOŠ Plasy, Školní 280 – v
tělocvičně ve vlastních spacácích. Cena 80,- Kč/osobu. Další podrobnosti
budou upřesněny v pokynech. Zamluvení přes ORIS. Nevstupujte do
tělocvičny v botách. Šetřete teplou vodou, ať vyjde na všechny.
Přístup do tělocvičny v sobotu až po 18. hod, ráno je třeba vyklidit do 8:30.

DOPRAVA:

Pořadatel nezajišťuje

VZDÁLENOSTI:

krátká: parkoviště v centru,
centrum - start a centrum - cíl do 2 km
štafety: parkoviště v centru,
centrum - start a centrum cíl do 500m
klasika: parkoviště - centrum do 200 m,
centrum=cíl, centrum - start do 1 km

MAPA:

so: Obříč, 1:10 000, stav 04/17
ne: Peklo, 1:10 000, stav 04/17

VYHLÁŠENÍ:

so: Pro oba závody na shromaždišti po skončení závodu štafet
ne: Na shromaždišti po skončení závodu

RAŽENÍ:

Závodní a tréninkové tratě: Elektronické SPORTIdent (kontaktní),
požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Půjčovné 40
Kč/čip/závod. Za ztrátu čipu účtujeme 1000 Kč.
Tratě pro začátečníky: Mechanické

BAFÍCI:
krátká:
štafety:
klasika:

Ředitel
Daniel Tesař
Daniel Tesař
Daniel Tesař

Hlavní rozhodčí
Markéta Lesová
Jan Václavík
Luboš Semík

Stavitel tratí
Lukáš Richtr
Tomáš Kamaryt
Kamila Richtrová

PROTESTY:

Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího

PŘEDPIS:

Závodí se dle platných pravidel OB

INFORMACE:

Sledujte http://kosslaviaplzen.cz

