
 

Rozpis 6. závodu Oblastní soutěže - Západ 2019 - podzim 
Veřejný závod v orientačním běhu (sprint) 

 
 

POŘADATEL: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň 

 

DATUM: 13. října 2019 

 

DRUH ZÁVODU: sprint 

 

CENTRUM: Plzeň, Sylván - 49.7630208N, 13.3422131E 

 

TERÉN: Příměstský les a městská zástavba 

 

START 00: 11:00 

 

KATEGORIE:  Soutěžní – H10, H12, H14, H16, H18, H21, H35, H45, H55, H65, H75, 

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!!!) 

Tréninkové tratě – TF (fáborková, délka cca 2 km), T1 (1,5 km), 

T2 (2,5 km), T3 (3 km) 

Na tréninkových tratích je povoleno “stínování” závodníka. 

Tratě pro začátečníky – ZF (fáborková, délka cca 2 km), Z1 (1,5 km), 

Z2 (2,5 km), Z3 (3 km) 

Na tratích pro začátečníky je možná účast i v malých skupinkách. Pořadatel 

neměří dosažený čas a nevydává výsledky. 

Barva v názvu kategorie (zelená až černá) označuje mapovou obtížnost. 

POZOR: Start v kategoriích ZF a TF bude možný až po odstartování všech 

závodníků kategorie HD10F. Pro dřívější start je možné využít kategorii Z1 

nebo T1. 
 

PREZENTACE: 09:00 – 10:00 hod v centru 

 

PŘIHLÁŠKY:  nejpozději do 6. 10. 2019 přes přihláškový systém ORIS. Ve výjimečných 

případech na vpmprihlasky@seznam.cz (přijata až po zpětném potvrzení!!!) 

Tratě pro začátečníky (ZF a Z1 – Z3) pouze na uvedený e-mail nebo osobně 

na prezentaci. 
 

VKLAD:  60 Kč žactvo (HD10F, D/H10-14) 

80 Kč ostatní kategorie (včetně T a Z) 
 

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/


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: Viz Přebor Západočeské oblasti v nočním OB 

 

OBČERSTVENÍ: Pořadatel nezajišťuje 

 

DOPRAVA: Pořadatel nezajišťuje 
 

PARKOVÁNÍ: Bude upřesněno v pokynech 
 

VZDÁLENOSTI: Parkoviště - centrum do 400 m 

Centrum - start/cíl do 500 m 
 

MAPA: Zámeček, E 2m, 1:4 000, stav 10/2019 

 

VYHLÁŠENÍ: Na shromaždišti po skončení závodu 

 

RAŽENÍ: Soutěžní a tréninkové tratě: Elektronické SportIdent (kontaktní), 

požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce. Půjčovné 40 Kč/čip. Za 

ztrátu čipu účtujeme 1000 Kč. 

 Tratě pro začátečníky: Mechanické 

 

BAFÍCI: Ředitel   Vratislav Polívka 

 Hlavní rozhodčí Marcela Staňková 

 Stavitel tratí  Aleš Hejna  

 

PROTESTY: Písemně se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího 

 

PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel OB 

 

INFORMACE: Sledujte http://kosslaviaplzen.cz 

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 

v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a 

v informačním systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie 

sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu 

s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie 

k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB, apod.), 

zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, 

oznamte to prosím výslovně fotografovi. 
 

http://kosslaviaplzen.cz/poradame

