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SPOLEČNÉ POKYNY 

 

 

Veteraniáda ČR ve sprintu v orientačním běhu 

  

Mistrovství Západočeské oblasti ve sprintu  

7. závod Západočeského žebříčku – podzim 2020 

a veřejný závod v orientačním běhu 

  
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu (Veteraniáda) 

Krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje (Mistrovství oblasti a veřejný 
závod) 

    
Pořádající subjekt: MLOK Mariánské Lázně (TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.) 
 
Datum:  neděle 4.10.2020 
 
Webové stránky  
závodu:   www.mlokml.cz/veteraniada2020 
 
Centrum závodu: Zámecká restaurace Metternich, Zámek 350 Lázně Kynžvart (GPS 50°0'10.421"N,  

12°36'30.565"E) 
 
Prostor závodu:  Plánek prostoru závodu je uveden v Rozpisu. 
 
  Do prostoru závodu je zakázán vstup všem účastníkům sportovní akce, která 

zahrnuje oba závody (Veteraniáda ČR + Mistrovství Západočeské oblasti). Do 
prostoru závodu mohou závodníci vstupovat pouze v časovém úseku mezi 
okamžikem svého startu a průchodem cílem. 

 
  Závod bude probíhat v zámeckém parku Státního zámku Kynžvart, který patří 

mezi památky Evropského dědictví. 
 
Popis terénu:     Zámecký park, areál zámku, parkový terén s pěšinkami, přilehlý les s prudkým 

svahem doplněný drobnými skalními útvary i rovinatější částí s podrostem.  
V lesní části jsou patrné stopy po nedávné těžbě stromů.  

 
Klasifikace závodu :  Jednorázový jednokolový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím 

kontrol a intervalovým startem. 
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Místo a čas  
prezentace: Centrum závodu, neděle 4.10.2020 v době: 

od 9:30 do 11:00 (pro Veteraniádu)  
od 9:30 do 12:30 (pro Mistrovství oblasti a veřejný závod)  

 
Prezentace bude možná i v sobotu 3.10.2020 během závodu oblastního žebříčku 
na krátké trati. 

 
 Dodatečné přihlášky na prezentaci jen podle možností pořadatele a za 

dvojnásobné startovné. Na prezentaci již není možno měnit startovní čas ani 
kategorii. 

 
Kategorie:  Veteraniáda: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, 

H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80 
   

Mistrovství ZČO ve sprintu a oblastní žebříček: H10, H12, H14, H16, H18, H20, 
H21, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21 

  
Veřejný závod: D10L, H10L (fáborkované tratě pro děti do 10 let), HDR 
(fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů), P (pro začátečníky, orientačně 
jednodušší), T (tréninková, orientačně těžší) 

 
Právo startu: V závodě Mistrovství oblasti nemohou startovat závodníci, kteří budou startovat 

na Veteraniádě ČR, která se koná ve stejném prostoru závodu. Výjimkou je pouze 
možnost doprovodu závodníků v kategorii HDR. 

 
Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB a podle:  

- platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a Prováděcích předpisů k 
soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020 (pro Veteraniádu). 

- platného soutěžního řádu soutěží ČSOS, Soutěžního řádu Západočeské oblasti 
a Prováděcích pokynů k soutěžím Západočeské oblasti pro rok 2020 (pro 
Mistrovství oblasti a veřejný závod). 

Předpokládané  
časy vítězů:    15 minut  
 
Vzdálenosti:         parkování - centrum  500 m; 

centrum – start:   600 m (po modrobílých fáborkách);     
centrum – cíl:        0 m. 

 
Způsob ražení:  Elektronické – SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu 

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti cca 0,50 m). 
Doporučujeme SIAC čip nastavit do módu “short feedback”. 
Jeden čip nesmí být v jednom závodě použitý dvakrát. 
 
V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných 
na kraji mapy. 

 
Mapa:   Zámek Kynžvart, 1 : 4 000, interval vrstevnic 2 m, mapový klíč ISSprOM2019, 

stav 09/2020, autoři: Josef Milota, Lukáš Pivec, Jan Macura, rozměr 297 x 210 
mm, tisk: ofset (Žaket), mapa bude vytištěna na vodovzdorný papír (pretex)  

Předchozí mapy prostoru nejsou. 
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Mapy budou v cíli odebírány až do 14:20. Výdej map bude pro oba závody až po 
14:20.  

 
Omezení oblečení  
a obutí:     Zákaz použití veškeré obuvi s hřeby (kovové i plastové)! Bude kontrolováno na 

startu. V případě nedodržení zákazu nebude závodník připuštěn ke startu. 
  Vzhledem k charakteru terénu doporučujeme použít terénní obuv se špunty.    
 
Popisy kontrol: Popisy kontrol nejsou na mapě. 

Samoobslužně budou pouze na startu v prvním koridoru! K dispozici bude široká 
izolepa, nůžky a zvýrazňovače. Popisy si každý závodník odebírá a upravuje 
samostatně.  
Zvláštní symbol: ੦    kanón 
 

Start:               00 = 12:00 hod. 

Intervalový podle startovní listiny. Doba průchodu startovním koridorem 3 minuty. 
V kategorii HDR je start „na krabičku“ možný v době 110 až 150, u kategorií P a T 
v době 90 až 150. 
Závodníci mistrovství oblasti a veřejného závodu začínají startovat až po ukončení 
startu Veteraniády, tj. od času 90 a později.                                      

     
Startovní čísla: Závodník je povinen absolvovat závod se startovním číslem - bez startovního čísla 

nebude závodník připuštěn ke startu. Startovní čísla jsou uvedena ve startovní 
listině, výdej čísel po oddílech na prezentaci pouze v neděli. 

 
Startovní listina: Vzhledem k významu závodu je startovní pořadí závodníků v závodu veteraniády 

stanoveno podle aktuálního pořadí v rankingu veteránů. Dohlášky jsou možné 
pouze na místa vakantů na začátku startovního pole. 
Startovní listina Mistrovství oblasti je nalosována.  
 

Startovní čára: Ke startovní čáře (v posledním koridoru) je možné přistoupit až na pokyn 
rozhodčího - cca 10 vteřin před časem vlastního startu. Závodník startuje v čase 
určeném startovní listinou na signál startovacího zařízení. Na startovní čáře bude 
dohlížet rozhodčí.  
Závodník, který vystartuje předčasně, bude diskvalifikován. 

 
Tratě: Povinné úseky jsou: 
- od fyzického k mapovému startu (resp. začátku orientace)  
- od sběrné kontroly do cíle.  
Budou značeny červenobílými fáborky, resp. cílovým koridorem. 
 
Kontroly jsou umístěné relativně blízko sebe, ale v souladu s pravidly. Kontrolujte 
kódy. 
Tratě H10L, D10L a HDR budou v terénu vyznačeny červenobílými fáborky.   
 
Dbejte opatrnosti zejména u kontrol umístěných nad skalními útvary a 
u potoka.  
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Zakázané prostory: V průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě vyznačeny 
mapovými značkami: 
 
201 Nepřekonatelný sráz 
301 Nepřekonatelné vodní těleso 
307 Nepřekonatelná bažina 
515 Nepřekonatelná zeď 
518 Nepřekonatelný plot nebo zábradlí 
520 Oblast se zákazem vstupu  
521 Budova 
708 Nepřekonatelná hranice 
709 Nepřístupná oblast 
714 Dočasná stavba nebo uzavřená oblast 
 
Vše bude v terénu hlídáno pořadateli. Při porušení zákazu bude závodník 
diskvalifikován. 
 
Hranice oblastí vyznačených v mapě značkami 520, 708 a 709 a 714 budou v 
terénu označeny žlutočernou páskou. 

 
Silnici lze překonávat pouze na místech označených mapovou značkou 710.1 Bod 
přechodu. 
 
Žádáme trenéry a vedoucí výprav, aby se ujistili, že jejich závodníci (zejména v  
žákovských kategoriích) jsou s mapovými značkami dostatečně seznámeni. 
Upozorňujeme, že v prostoru závodu se nachází poměrně hluboký vodní tok, 
který je označen v mapě značkou 301 a je zakázáno ho překonávat. 

 
Zákaz vstupu  
na golfová hřiště:  Je zakázáno vstupovat na golfové hřiště, přísný zákaz vstupu platí zejména na 

tzv. greeny. Tratě závodu se golfovému hřišti zcela vyhýbají a proto není golfové 
hřiště v mapě odlišeno.  
Podle aktuální domluvy se správcem golfového hřiště však bude v jednom místě, 
které leží mimo všechny postupy, hřiště pro případné “zbloudilé závodníky” 
označeno modrobílou páskou - její poloha nebude v mapě vyznačena. 

  
Časový limit: 45 minut 
  
Čas uzavření cíle: 15:15 
 
Výsledky: Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu. Celkové výsledky budou 

zveřejněny v ORISu. 
 
Vyhlášení vítězů: V 15:15 v centru závodu.  

Veteraniáda: všechny kategorie – cena + diplom pro první tři  
Mistrovství oblasti: HDR, DH10L, DH10 – všichni závodníci obdrží drobnou věcnou 
cenu; DH10L-DH21 – cena pro první tři, diplomy a medaile pro první tři z oblasti. 
Kategorie P a T se nevyhlašují. 
  

Protesty:     Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel OB v průběhu sportovní akce nebo 
proti oficiálním výsledkům doložené vkladem 400,-Kč předejte k rukám hlavního 
rozhodčího, resp. na e-mail bartos@edip.cz. 
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Jury pro závod  
veteraniády: Kateřina Kašková (CHA), R1 

Jarmila Němečková (VSP), R1 
Václav Bohuslav (LPM), R1   

Jury pro závod  
Mistrovství oblasti: Ondřej Pova (KRL), R1 

Tomáš Kamaryt (VPM), R2 
Jakub Zieba (NEK), R3 

 
Pořadatelé:  Ředitel:   Petr Placek 

Hlavní rozhodčí:  Luděk Bartoš R1 
Stavitel tratí:   Josef Milota R1  

 
Doprava:  Pořadatel nezajišťuje. 
 
Příjezd: Jediný možný příjezd na parkoviště a navazující příchod do centra závodu bude 

vyznačen od silnice I/21 ve Velké Hleďsebi, dále pak přes obec Valy do obce 
Stará Voda, následně po silnici III/2112, viz situační plánek níže.  

 
Příjezd (příchod) přes prostor závodu je zakázán. V případě porušení zákazu bude 
závodník diskvalifikován. Je proto zakázán příjezd po silnici III/2118 ve směru od 
Chebu ze silnice I/21. 
 
Příjezd ze silnice I/21 v obci Stará Voda není možný z důvodu rekonstrukce 
povrchu komunikace, pokračujte dále do Velké Hleďsebe - sjezd směr Mar. Lázně, 
dále na kruhovém objezdu směr Velká Hleďsebe. 
  
POZOR: na dálnici sjezd Bor na 128 km je uzavřen a objíždí se k následujícímu 
sjezdu, počítejte se zdržením.  

 
Parkování: Na louce jižně od rybníku, příjezdová cesta III/2112 od Staré Vody, viz situační 

plánek níže. 
 
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.  
 
Šatny: Pořadatel nezajišťuje. Možnost postavení oddílových stanů na místech určených 

pořadatelem. 
 
Školka:  Hlídání dětí je zajištěno v centru závodu. 
 
Toalety: V dostatečném množství v zámecké restauraci, navíc 4 mobilní TOI TOI v blízkosti 

startu a parkování. 
 
Mytí: Z hygienických důvodů pořadatel nezajišťuje.  
 
První pomoc: V případě nutného drobného ošetření v cíli závodu, nejbližší nemocnice je v 

Mariánských Lázních 
 
Stravování: V centru závodu bude otevřena zámecká restaurace se širokou nabídkou hotovek 

i minutek, restaurace s dostatečně prostornými interiéry a velkou předzahrádkou 
plně zásobena ochrannými a dezinfekčními prostředky. K dispozici také bude 
venkovní stánek s rychlým občerstvením. Dodržujte bezpečnostní opatření a 2m 
odstupy! 

 
Informace:  placekpetr@centrum.cz, 777 679 356 
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Ochrana osobních  
údajů a  
fotografování:  Přihlášením 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 systém 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) zejména 
z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s 
fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Další upozornění: Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. 

ANTICOVID  
opatření: S účinností od čtvrtka, dne 24.9.2020, se v celé ČR snižuje limit u hromadných 

akcí konaných v areálu  členěných do sektorů na 1000 osob pokud se akce koná 
ve vnitřních prostorách, a na 2000 osob, pokud se akce koná venku. Nadále však 
platí, že u ostatních akcí, kde nejsou možné sektory, zůstává limit 500 osob uvnitř 
a 1000 osob venku. Do tohoto počtu se nezapočítají osoby, které se podílejí na 
provedení hromadné akce, jsou-li oddělené od účastníků.  

Od počtu 10 osob uvnitř a 50 osob venku lze však akci konat jen v režimu, 
kdy každý má své místo k sezení, na kterém se převážně zdržuje. 
Výjimkou jsou schůze  ústavních orgánů, soudů, výstavy nebo trhy a veletrhy. V 
případě opuštění svého místa k sezení osoby udržují od ostatních  
dvoumetrový odstup. Z výše uvedeného důvodu tímto prosíme všechny 
účastníky o důsledné dodržování následujících opatření:  
1)  Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky 
akutní virózy, nebo jste byli  nedávno v kontaktu s akutně nemocným, 
který by mohli mít COVID-19, závodů se neúčastněte.  
2)  Příjezd na závody dle vydaných Pokynů k závodům, na parkovišti 
dbejte pokynů pořadatelů. 
3)  Všichni závodníci, doprovod či diváci musí mít nasazenou roušku po celou 
dobu pobytu v prostoru závodu (parkoviště, shromaždiště), vyjma rozcvičení a 
samotného závodu.  
Každému účastníku doporučujeme vybavit se také skládací židličkou 
(popř. karimatkou) k sezení za účelem sledování závodu.  
4)  Jednotlivé kluby si zajistí dostatek vlastních oddílových stanů, které 
postaví v předem vyznačených sektorech.  
5)  Vyznačené sektory smí závodníci opustit pouze za účelem nezbytné účasti na 
závodu a rozcvičení, popř. návštěvy toalet.  
6)  Pro účely rozcvičení slouží cesta na start a louka u parkoviště 
7)  Doprovod závodníků, závodníci a diváci (ze závodníků, kteří již závod 
absolvovali, se stávají  spořádaní diváci, dbající zde uvedených pokynů) budou 
moci závod sledovat buď z oddílového sektoru, popřípadě z dalšího vyhrazeného 
sektoru pro diváky, budou tak činit pouze v sedě, při dodržení min 2m 
odstupů.  
8) Využívejte připravené nádoby s dezinfekcí rozmístěné na shromaždišti a 
cestou z parkoviště, dezinfikujte si ruce.  
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Parametry tratí: 
 

Veteraniáda ČR ve sprintu:  
D35 – 2,5 km, 60 m, 23 k  
D40 – 2,5 km, 64 m, 24 k  
D45 – 2,3 km, 68 m, 19 k  
D50 – 2,2 km, 56 m, 22 k  
D55 – 2,0 km, 54 m, 20 k  
D60 – 1,9 km, 44 m, 18 k  
D65 – 1,7 km, 44 m, 18 k  
D70 – 1,5 km, 30 m, 18 k  
D75 – 1,5 km, 30 m, 18 k  
H35 – 3,0 km, 74 m, 27 k  
H40 – 2,9 km, 68 m, 23 k  
H45 – 2,7 km, 50 m, 23 k  
H50 – 2,5 km, 68 m, 23 k  
H55 – 2,3 km, 66 m, 21 k  
H60 – 2,4 km, 46 m, 21 k  
H65 – 2,2 km, 52 m, 22 k  
H70 – 1,9 km, 44 m, 18 k  
H75 – 1,5 km, 30 m, 18 k  
H80 – 1,5 km, 30 m, 18 k  

 
Mistrovství Západočeské oblasti ve sprintu:  

D10L – 1,3 km (po fáborkách 2,2 km), 42 m, 8 k  
D10 – 1,3 km, 16 m, 14 k  
D12 – 1,7 km, 38 m, 17 k  
D14 – 2,1 km, 52 m, 19 k  
D16 – 2,3 km, 68 m, 19 k  
D18 – 2,5 km, 62 m, 24 k  
D20 – 2,5 km, 60 m, 23 k  
D21 – 2,5 km, 60 m, 23 k  
H10L – 1,3 km (po fáborkách 2,2 km), 42 m, 8 k  
H10 – 1,3 km, 16 m, 14 k  
H12 – 1,7 km, 44 m, 17 k  
H14 – 2,2 km, 54 m, 22 k  
H16 – 2,5 km, 68 m, 23 k  
H18 – 2,7 km, 50 m, 23 k  
H20 – 3,0 km, 74 m, 27 k  
H21 – 3,0 km, 74 m, 27 k  
HDR – 1,3 km (po fáborkách 2,2 km), 42 m, 8 k  
P – 1,7 km, 44 m, 14 k  
T – 2,3 km, 46 m, 20 k 

 
 
V Mariánských Lázních, 2.10.2020 
 
Petr Placek, ředitel závodu        Luděk Bartoš, hlavní rozhodčí             Josef Milota, stavitel tratí 
 
 
 
 



8 
 

              

 
 

                 

                                                                              
 

Závod je pořádán s finančním příspěvkem města Mariánské Lázně  
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Situační plán 
 
Mapa příjezdu: 
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Prostor závodu: 
 

 

 
 

 


