
6. závod Západočeského žebříčku – podzim 2020  a 

veřejný závod v orientačním běhu 

ROZPIS ZÁVODU 

  
Pořádající orgán:  Krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje 
    
Pořádající subjekt: MLOK Mariánské Lázně (TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z. s.) 
 
Datum:  sobota 3. 10. 2020 
 
Webové stránky  
závodu:   www.mlokml.cz/veteraniada2020 
 
Centrum závodu: Fit Louka u Kamzíku, Mariánské Lázně, GPS 49.9791133N, 12.7187661E  
 
Prostor závodu:  Z jihu ohraničen Mariánskými Lázněmi, ze západu Chopinovou ulicí, ze severu 

Polomem a z východu golfovými hřišti 
 

Klasifikace závodu:  Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a 
intervalovým startem. 

Kategorie: Oblastní žebříček: H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, 
H75, D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65 

 Veřejný závod: D10L, H10L (fáborkované tratě pro děti do 10 let), HDR 
(fáborkovaná trať pro děti s doprovodem rodičů), P (pro začátečníky, orientačně 
jednodušší ‐ délka cca 2 km), T (tréninková, orientačně těžší ‐ délka cca 4 km)  

                          
Předpokládané časy 
vítězů:        Dle Soutěžního řádu Západočeské oblasti  
 
Start 00:               12:00 hod., intervalový 
                                      
Vzdálenosti:         parkování – centrum: 0 km   

centrum – start: do 1 km       
centrum – cíl: 0 km     

 
Místo a čas  
prezentace: Centrum závodu, sobota 3. 10. 2020 v době 9:00 – 11:00 hod.  

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

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti cca 0,50 m).  
Jeden čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 
 
Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu 
proveďte společně s vkladem. Půjčovné 40 Kč.  
 

Omezení oblečení,  
obutí:       Zakryté dolní končetiny. 



Popis terénu:     Zvlněný terén se střední hustotou cest, ve většině prostoru mimo cesty obtížná 
běžecká podložka, v jižní a západní části kameny a skalky, ve střední části 
vodoteče a potoky, různorodá vegetace 

 
Mapa:    1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISSOM 2018 
                                   revize porostů Jan Michalec – červen 2020 
                                   hlavní kartograf: Aleš Hejna, mapa nebude vodovzdorně upravena 
     
Přihlášky: První termín přihlášek do 20. 9. 2020 v informačním systému ORIS. Druhý termín 

přihlášek do 25. 9. 2020 za dvojnásobný vklad. 

Vklady:  HD10 – 14, HD10L, HDR, P, T       60,-Kč 
HD16 – HD21, HD35 – D65 a H75    90,-Kč 
 
Platby zašlete na účet TJ Lokomotiva Mariánské Lázně: č. ú. 0780635399/0800 
variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře.  
Kopie potvrzení o zaplacení vkladu musí být předložena při prezentaci. 

V případě účasti vašeho oddílu i na závodě ve sprintu (neděle) a/nebo na 
Veteraniádě (neděle) je možno zaplatit startovné dohromady jednou platbou.  

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 josef.milota@tiscali.cz 

                                  
Parkování:                  V centru závodu. 
                                    
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.  

Možnost nouzového ubytování v tělocvičně bude prověřena podle aktuální situace 
v ČR až cca 4 týdny před závodem. Sledujte stránky závodu. 

 
Školka:  Hlídání dětí je zajištěno v centru závodu. 
 
Stravování: Bude upřesněno v pokynech 
 
Doprava:  Pořadatel nezajišťuje. Použijte MHD. 
 
Příjezd: Odbočka ze silnice Mariánské Lázně -Závišín bude značena  

 
Informace: honzafisak@seznam.cz, 724 071 330 
 
Poznámky:  Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. 

V případě nutnosti omezení počtu účastníků bude rozhodovat termín přihlášení v 
ORISu. 

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. 



 
 
Prodej sportovního  
zboží: Pouze po předchozí domluvě s ředitelem závodu 
 
Související závody: neděle 4. 10. 2020 – Lázně Kynžvart, zámek: Veteraniáda ČR ve sprintu (pouze 

v kategoriích HD35 a starší) 

neděle 4. 10. 2020 – Lázně Kynžvart, zámek: Mistrovství Západočeské oblasti ve 
sprintu (pouze v kategoriích HD21 a mladší) 

Podrobnější informace o obou závodech jsou zveřejněny v ORISu nebo na 
webové stránce závodu. 

 
Pořadatelé:  Ředitel:   Jan Fišák R3 

Hlavní rozhodčí:  Josef Milota R1 
Stavitel tratí:   Vojtěch Bartoš  
 

Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží ČSOS, Soutěžního 
řádu Západočeské oblasti a Prováděcích pokynů k soutěžím Západočeské oblasti 
pro rok 2020. 

 
V Mariánských Lázních, 22.8.2020 
 
Jan Fišák, ředitel závodu    Josef Milota, hlavní rozhodčí 
 
 
 
 
 
 
 

              

 
 

                      

                                                                              

Závod je pořádán s finančním příspěvkem města Mariánské Lázně  

 


