
 

Pokyny pro 6. závod 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 a viz mapka níže 
 

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

PARKOVÁNÍ: ve smyčce ulice Na chmelnicích – viz mapka 

 

 
 

 

VZDÁLENOSTI: Parkoviště - centrum  200 m 

Centrum - start   450 m 

Cíl v místě centra 

 

 

 

 



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. 

 

POPISY: Formou samoobsluhy v centru 

 

TERÉN: Příměstský les, v části trati s prudkými převýšeními a městská zástavba 

 

START 00: v 11:00 hod 

 Cesta na start bude značena modrobílými fáborky.  

Povinný úsek ze sběrné kontroly do cíle značen červenými fáborky.  

HD10F a ZF budou v terénu označeny červeno - bílými fáborky. 

Kategorie T a Z mohou startovat kdykoliv po celou dobu startu. 

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

kategorie HD10F, což je od startovního času 10.  

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

  

Mapa je vytvořena v nejnovějším mapovém klíči pro sprint ISSprOM 2019. 

 

Na mapě se vyskytují tyto objekty, které je zakázáno překonávat: 

Nepřekonatelný sráz (symbol 201) 

Nepřekonatelný plot (symbol 518) 

Nepřekonatelná zeď (symbol 515) 

Budova (symbol 521) 

Pole (symbol 412) 

Privát (symbol 520) 

Nepřekonatelná vegetace (symbol 410) - to je novinka 

 

Hlavním rozdílem oproti předchozí specifikaci je zákaz překonávat 100% 

zelený hustník. A ani by to případný postup neurychlilo, většinou jde o 

husté trnkové houští. 

 
 

 



ODEVZDÁVÁNÍ MAP:     

Mapy se v cíli nebudou odebírat, věříme ve fair play všech závodníků 

 

LIMIT: 45 min 

 

PARAMETRY TRATÍ: 

  

Trať Délka Převýšení 

HD10F, TF, ZF 

2,4 km po fáborkách/  

1,9 km po zkratkách 50 m 

H10, D10 1,18 km 46 m 

H12, D12 1,48 km 54 m 

D14 1,7 km 60 m 

H14 2,11 km 62 m 

D16, D45 2,06 km 48 m 

H16, H45 2,43 km 68 m 

D18, D35, H55 2,04 km 60 m 

H18, D21, H35 2,28 km 60 m 

H21 3,32 km 95 m 

D55, H65 1,6 km 62 m 

D65, H75 1,47 km 58 m 

Z1, T1 1,62 km 50 m 

Z2, T2 1,74 km 60 m 

Z3, T3 2,53 km 72 m 

 

 

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 

 

 

VÝSLEDKY: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru, konečné na stránkách 

závodu na ORISu 

 

UPOZORNĚNÍ: Závod probíhá za plného silničního provozu, dbejte zvýšené opatrnosti. 

V zástavbě využívejte k postupům chodníky. Není povoleno používat boty 

s hřeby. Je zakázáno vstupovat do prostoru závodu. Je povolen pohyb na ose 

parkoviště – shromaždiště=centrum. Ale nesmí se na jih od této osy. Tj. 

nesmí se vstupovat do obytné zóny Sylván. Dále se nesmí vstupovat do lesa 



na trase Centrum – Start. Při cestě na start a i při závodě je zakázáno 

vstupovat na oseté pole.  

 

WC: 1x mobilní WC v Centru 

 

MYTÍ: Není zajištěno, v Centru závodu nejsou sprchy 

 

PRVNÍ POMOC: Základní ošetření v cíli 
 

OBČERSTVENÍ: Pořadatel nezajišťuje, pouze voda se šťávou v centru po doběhu 

 

DOPRAVA: Pořadatel nezajišťuje 
 

VYHLÁŠENÍ: Na shromaždišti po skončení závodu společně s NOBem. Drobné ceny a 

diplomy dostanou první tři závodníci v kategoriích HD10-HD21, ve 

veteránských kategoriích budou vyhlášeni jen vítězové, T a Z kategorie se 

nevyhlašují. V kategoriích ZF a HD10F dostane každý malou sladkost. 
 

 

POŘADATELÉ: Ředitel   Vratislav Polívka 

 Hlavní rozhodčí Marcela Staňková 

 Stavitel tratí  Aleš Hejna  

 

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

JURY: Václav Bohuslav – LPM, Jindřich Kovář – MAS, Marie Žandová – SKV 

 

PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel OB. Závodníci závodí na vlastní riziko. 
 

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. 
 


