
POKYNY 

AŠSKÝ SPRINT  a  AŠSKÝ  ŠTÍT (57.ročník) 

memoriál Vladimíra Šulce 
4. a 5. závod  OŽ Západočeské oblasti (závod rankingu koef. 1,00) 

 

SPOLEČNÁ ČÁST POKYNŮ 

 

Datum: 19.9.2020 

Pořadatel: ČSOS, Západočeská oblast 

Techn.provedení: Oddíl orientačního běhu Aš z.s. 

Předpis: soutěží se dle Pravidel pro závody v OB a soutěžního řádu a prováděcími předpisy ZČO 

Klasifikace závodu: -závod jednotlivců ve sprintu a na klasické trati v soutěžních kategoriích dle SŘ 

Zpč.oblasti 

 - závod systému HSH Ranking (koef. 1,00) 

 - veřejný a náborový závod 

Prezentace: v centru závodu, odpolední klasický závod lze odprezentovat i na dopoledním sprintu  

 sprint: 8.°°-9.°°hod 

 klasika: 12.3°-13.°°hod. 

Systém ražení: elektronický systém Sportident, pro případ selhání elektroniky jsou na stojanech také 

kleště a na mapách 3 volná políčka pro mechanické ražení. Sobotní sprint bude mít AIR 

režim (SIAC), klasika klasický kontaktní. Závodník je dle soutěžního řádu povinen sám 

neprodleně po doběhu oznámit rozhodčímu, že použil mechanické ražení. Náborový zá-

vod je možné absolvovat i s papírovou průkazkou, účastník si zapíše sám časy startu i cíle. 

V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme požadovat náhradu ve výši 1000,- 

Vzdálenosti:  

 Sprint Klasika 

P - shromaždiště 0 – 500 m 0 – 50 m 

Shromaždiště - Start 20 m 150 m 

Cíl - shromaždiště 50 m 20 m 

Tratě: Předpokládané časy vítězů dle platného soutěžního řádu ZČO 

Popisy: formou samoobsluhy na shromaždišti. Dopolední sprint je má vytištěné i na mapě. 

Protesty: písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího, jury bude sestavena do kon-

ce prezentace a seznam členů jury bude zveřejněn v centru 

Odevzdávání map: mapy se nebudou odebírat, věříme v čestné jednání všech závodníků a dodržování 

fair play 

Dohlášky, změny: písemně na formuláři, který bude dostupný na prezentaci. Pro sprint pouze místo 

vakantů 

První pomoc: v cíli je možné ošetřit pouze drobná poranění, nejbližší nemocnice je v Chebu (pro ně-

mecké pojištěnce v Selbu), všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 

WC, mytí: u sprintu využijte veřejné WC v obchodním komplexu Tesco, u klasiky je k dispozici 

mobilní WC. Na shromaždištích není přístřešek. Mytí nezajišťujeme. 

Občerstvení: Pouze na shromaždišti, v cíli po doběhu voda se šťávou. Členky oddílu zajistí občerstvení 

v skromných možnostech polních podmínek a (anti)covidových opatření – párky, pivo, 

káva, něco upečeného….toto občerstvení ale bude pouze na shromaždišti klasiky u Po-

dílné.  

Výsledky: budou průběžně vyvěšovány na shromaždištích, konečné výsledky budou rozeslány                                  

elektronickou poštou a zveřejněny na ORISu. 

Vyhlášení vítězů: první 3 závodníci v kategorii HD10-14 obdrží diplom a drobnou věcnou cenu, ostatní 

kategorie pouze diplomy. Vyhlášení proběhne společně po ukončení klasiky, předpoklá-

dáme v 16:30 sprint, 17:15 klasika a poté Ašský štít.  

Opatření Covid-19: prosíme všechny účastníky, aby zejména u prezence a občerstvení dodrželi předepsané 

rozestupy. Apelujeme na hygienu mytí rukou na toaletě (vždy budou všude k dispozici 

dezinfekce). Není žádoucí účast někoho s příznaky nemoci nebo vracejícího se z riziko-

vých oblastí ČR i mimo ni!!! Děkujeme. 



GDPR: 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 systému ORIS. V průběhu akce mo-

hou být pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam pořadatelů sloužící k infor-

mování veřejnosti o proběhlém závodě, k vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mo-

hou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, 

pro propagaci pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Ne-

souhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

 

 

Ašský sprint 
 

Shromaždiště: parkoviště u obchodního centra Tesco v Aši, východní část (u obchodů Planeo a Kik). 

Souřadnice: 50.2140242N, 12.2016383E 

Doprava: vlastní. 

Parkování: v souladu s pravidly silničního provozu v ulicích města Aše mimo závodní prostor. Par-

kování buď ve východní části parkoviště u OC Tesco, nebo podél ulic Chebská, Palacké-

ho, Anglická, Nádražní, Čapkova – přísný zákaz parkovat u OD Tesco (západní část 

parkoviště u centra závodů)! Viz přiložená mapka. Závodní prostor ohraničen červeným 

šrafováním, parkování zeleným. 

Mapa: Zcela nová mapa LESOPARK KOMENSKÉHO, 1:4000, E=2m, stav červenec 2020. 

Mapový klíč je ISSprOM2019 a mapy NEJSOU vodovzdorně upraveny. Doporučujeme 

mapník, pozor, mapa má velikost A3 pro všechny kategorie! Popisy kontrol jsou kromě 

shromaždiště také na mapě. 

Terén: příměstský lesopark (jižní část bažinatá), přecházející do městské zástavby a vilové čtvrti, 

zahrádky. POZOR! Závod probíhá za plného silničního provozu, dbejte zvýšené opa-

trnosti při pohybu v ulicích, využívejte chodníky!   

Start 00: 10.00 hod  

Kategorie T3, TF startuje na krabičku až po odstartování kategorie D12 / HD10F (od 

10:10) do konce startu. HDR startuje na krabičku v době startu závodníků. 

Limit: 50 minut 

Uzavření cíle: 11:30 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Pozor na křížení tratí u některých kate-

gorií a zakázané prostory. Zákaz vstupu do OC Tesco v obuvi s hřebíky! 

Zakázaný prostor: celý závodní prostor je také prostorem zakázaným a je vymezený následujícími uli-

cemi: Alešova, Gogolova, Luční, Východní, Koperníkova, Barvířská, Arbesova, Komen-

ského, Jižní, Příční, Chebská, Hlavní, Skřivánčí a Mírová. Upozorňujeme na platný ma-

pový klíč ISSprOM2019, kde symbol 520.001 zakazuje vstup pod trestem diskvalifikace 

bez ohledu na to, zda je ohraničen plotem nebo ne! 

Pořadatelé: ředitel, tajemník Jindřich Kovář 

 hl.rozhodčí Karel Rambousek, R2 

 stavitel tratí Jindřich Kovář, R3 

 

 

Ašský štít – 57.ročník, memoriál Vladimíra Šulce 
 

Shromaždiště: louka nedaleko osady Podílná. V Hazlově odbočit vlevo směr Libá (st.s.213), po 1,5 km 

odbočit směr Polná, Podílná a dále lesem cca 1 km (vlastní značení, povolená výjimka 

vjezdu). Žádáme o dodržení směru příjezdu! Souřadnice: 50.1411469N, 12.2244122E 

Doprava: vlastní. 

Parkování: na louce u shromaždiště. Šetřete místem, dbejte pokynů pořadatelů. 

Mapa: TŘI DÍRY, 1:15 000 pro kat.HD18,21,35, ostatní v měř. 1:10 000, E=5m, mapový klíč 

ISSOM2017-v2. Mapy jsou vytištěny na laserové tiskárně, doporučujeme mapník. Stav 

7/2020. 



dorty Lenka Bartáková 

Podhradí u Aše č.p.330 

Terén: klasický podhorský s hustou sítí komunikací a částečně podmáčený, lokální kamenné 

útvary (balvany, skalky) a lomečky 

Start 00: 13.30 hod  

Kategorie T3, TF startuje na krabičku až po odstartování kategorie D12 / HD10F (od 

10:10) do konce startu. HDR startuje na krabičku v době startu závodníků. 

Limit: 150 minut 

Uzavření cíle: 18:00 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Vyhlášení: Po vyhlášení klasického závodu bude vyhlášena věčně putovní cena oddílů OB „Ašský 

štít“ – boduje prvních šest závodníků v kat.H,D 10-21, vítěz má před druhým o dva body 

více; při menším počtu startujících se body úměrně snižují. 

 

 6 lidí 5 lidí 4 lidi 3 lidi 2 lidi 1 člověk 

1. 7 6 5 4 3 2 

2. 5 4 3 2 1  

3. 4 3 2 1   

4. 3 2 1    

5. 2 1     

6. 1      

 Již se stává tradicí, že se vítěznému oddílu uděluje i sladká neputovní cena z cukrářské 

dílny paní Bartákové v Podhradí u Aše, resp. svým způsobem krátce putovní cena, kterou 

rozhodně nechceme po zužitkování vracet. Na klasice bude vyhlášen i nejstarší a nejmla-

dší závodník!   

Zakázaný prostor: Všechny lesy v okolí shromaždiště jsou závodním prostorem a prostorem zakázaným. 

Cesta na shromaždiště v Podílné prochází přes závodní prostor, neodchylujte se z vyzna-

čené trasy. Na SZ mapy je přírodní památka „Ztracený rybník“, do které je přísný zákaz 

vstupu. Rezervace je na mapě vyznačena mapovou značkou 709.0 „Zakázaný prostor“, v 

terénu ale vyznačená není! 

Pořadatelé: ředitel, tajemník Jindřich Kovář 

 hl.rozhodčí Karel Rambousek, R2 

 stavitel tratí Karel Pilař, R3 

 

 

Počasí jsme objednávali hezké (uvidíme, co příroda dodá) a věřím, že najdete i své kontroly a že se neztratíte. 

Hezké zážitky (raději než houby hledejte kontroly a držte správný směr) a sportovní vyžití v nejzápadnějším 

cípu České republiky bez velkých kufrů  vám  přejí pořadatelé.  

 

Závody jsou realizovány za finanční podpory města AŠ a firem Lesy ČR, Bekaert 

Deslee a Petaineru Czech Holdings. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aš, 16.9.2020 OOB Aš 

 

 

 

 

 

 

  





 



 


