
 9. - 11. závod OŽ Západočeské oblasti v OB 

POKYNY 

 
Pořadatel:  TJ Slovan Karlovy Vary z.s., oddíl orientačních sportů 

 

Datum:  8. a 9. června 2019 

 

Druh závodu: Sobota dopoledne – krátká trať 

Sobota odpoledne – městský sprint 

Neděle – klasická trať 

 

Centrum:  Sobota dopoledne, neděle: 

Areál Vítkova Hora, GPS 50.2043522N, 12.8950183E 

 

Sobota odpoledne: 

První České gymnázium v Karlových Varech, GPS 50.2338N, 12.8882E 

    

Prezentace:   Sobota dopoledne 8:00-9:00 v centru závodu Vítkova hora 

   Sobota odpoledne 15:00-16:00 v centru závodu Gymnázium Karlovy Vary 

   Neděle 8:30-9:00 v centru závodu Vítkova hora 

 

 

Parkování: V areálu Vítkova Hora, parkovné 50,- Kč za oba dny 

 U Gymnázia dle přiložené mapky – atletický stadion je zakázaný prostor 

Parkování dle pokynů pořadatelů a šetřete místem 

 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum: do 500 m 

Centrum – start sobota krátká: 1100 m 

Centrum – cíl sobota krátká: 120 m  

Centrum – start sobota sprint: 250 m 

Centrum – cíl sobota sprint: 0 m 

Centrum – start neděle klasika: 300 m 

Centrum – cíl neděle klasika: 0 m 

Centrum – ubytování: 7 km  

 

Tratě: Oblastní žebříček - DH10F (děti bez doprovodu), DH10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 

45, 55, 65, H75 (předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ZČO) 

 

Tratě pro začátečníky – ZF (červenobílé plastové fáborky 2 km), Z1 (začátečníci, 2 

km), Z2 (3 km) – neděle, Z3 (4 km) – sobota. Na tratích pro začátečníky je možná 

účast i v malých skupinkách.  

Start na krabičku v intervalu uvedeném níže. Při velkém zájmu budou k dispozici i 

kartičky, jinak se běží klasicky s čipem. 

 

Popisy:  Formou samoobsluhy v centru. 

 

Start 00: Sobota krátká: 10:00 hod 

 Sobota sprint: 16:00 hod 

Neděle klasika: 10:00 hod 

    

Kategorie ZF, Z1, Z2, Z3 startují na startovací krabičku v čase 0 až 50. 



   Kategorie DH10F má startovní časy. 

Cesta na start bude značena modrobílými fáborky. Povinný úsek ze sběrné kontroly do 

cíle značen červenými fáborky. 

 

Mapa:                         Sobota i neděle – Kolovák 1:10 000, E = 5 m, stav aktualizace 5/2019, není  

  vodovzdorně upraveno. 

   Sprint – Drahovice 1:4000, E = 5 m, stav nová 5/2019, není vodovzdorně upraveno. 

 

Odevzdávání map:   Mapy se v cíli nebudou odebírat, věříme ve fair play chování všech závodníků. 

   

Terén:                        Zvlněný s různými druhy porostu. Sprint v městské zástavbě a přilehlých loukách. 

Všechny sprintové kategorie jsou BEZ fáborků.  

 

Ražení:                       Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Půjčovné 

40,- Kč/čip/závod, ztráta čipu 800,- Kč. 

 

Limit:                         Sobota krátká: 90 min 

   Sobota sprint: 45 min 

                                    Neděle: 180 min 

 

Upozornění: Závod ve sprintu probíhá za plného silničního provozu, dbejte proto zvýšené 

opatrnosti. Na sprint není povoleno používat boty s hřeby. 

 

Občerstvení:             V cíli voda se šťávou 

                                    V centru Vítkova hora otevřený bufet, restaurace 

                                    
WC:                            V centru 

 

První pomoc:             Základní ošetření v cíli  

 

Výsledky:                   Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v centru, konečné na stránkách     

                                    závodu (www.obskv.cz) a na ORISu.  

 

Vyhlášení:                  V centru závodu v sobotu odpoledne za oba závody, v neděli po doběhnutí většiny 

   závodníků. Drobné ceny a diplomy dostanou první 3 závodníci v každé kategorii, 

   kategorie ZF dostane každý drobnost v cíli, kategorie Z1,2,3 se nevyhlašují. 

 

Ubytování:  Pořadatel zajišťuje ze soboty na neděli v tělocvičně Prvního českého gymnázia  

v Karlových Varech, Národní 25, Karlovy Vary. Tělocvična bude otevřena v sobotu 

od 15:00 hod do neděle 9:00 hod. 

 

Protesty:  Písemně se vkladem 100 Kč, podle platných pravidel OB 

 

Jury:                          Ječmen Vladimír (ONO), Pova Ondřej (KRL), Kamarytová Martina (MLA) 

 

Pořadatelé:  Ředitel závodu - Romana Kubínová 

Hlavní rozhodčí  - Marie Žandová 

Stavitel tratí - Marek Štěrba (krátká),  

Jan Dítko (sprint), 

Jaroslav Kubát (klasika) 

http://www.obskv.cz/


 
Parkování sprint 

 

 

 

       

         
 

 

  

 
 

 

 

 

 



 


