
6. závod Západočeského žebříčku – podzim 2020  a 

veřejný závod v orientačním běhu 

POKYNY 
 
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 
 
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 
 

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 

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

intervalovým startem 

Místo a čas  
prezentace: Centrum závodu, sobota 3. 10. 2020 v době 9:30 – 11:00 hod.  

 
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, rodič může jako doprovod na
trať HDR pouze po absolvování vlastního závodu), P (pro začátečníky, orientačně
jednodušší), T (tréninková, orientačně těžší)

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

Předpokládané časy
vítězů:        Dle Soutěžního řádu západočeské oblasti 
Vzdálenosti:         parkování – centrum: 0 km   

centrum – start: 500 m (po modrobílých fáborkách)   
centrum – cíl: 0 km     

 
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 
V případě selhání elektroniky použijte mechanického ražení do políček umístěných 
na kraji mapy 
 

 



Mapa:   Kamzík, 1 : 10 000, interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISOM2017-2, stav 
06/2020, autoři: Milan Bílý, Josef Milota, Jan Macura, Jiří Vištejn, Jaroslav Macura, 
Jan Michalec, Aleš Hejna, rozměr 210 x 297 mm, tisk: digitální (Žaket), mapa 
nebude vodovzdorně upravena  

V lese jsou pozůstatky těžby (nové malé paseky, klády na cestě atd. – není 

značeno v mapě) 

Předchozí mapa prostoru bude vyvěšena v centru závodu 
 

 

Mapa se v cíli neodevzdává - neukazujte mapy závodníkům, kteří ještě 
nestartovali. Pořadatelé i ostatní závodníci spoléhají na čestnost všech účastníků 
závodu 
 

Omezení oblečení,  
obutí:       Zakryté dolní končetiny 
 
Parametry tratí: Viz samostatná příloha 
 
Popisy kontrol: Samoobslužně budou pouze na startu v prvním koridoru! K dispozici bude široká 

izolepa, nůžky a zvýrazňovače.

Start:               00 = 12:00 hod.
Intervalový podle startovní listiny
Doba průchodu startovním koridorem 3 minuty
U kategorií HDR, P a T je start „na krabičku“ libovolně možný v době 00 - 90

Způsob značení povinných úseků:  Doběh do cíle je značen červenobílými fáborky a koridorem
Fáborková trať je značena červenobílými fáborky

 
Časový limit: 90 minut 
  
Čas uzavření cíle: 15:00 
 
Předběžné výsledky: V centru závodu 
 
Vyhlášení vítězů: V 15:00 v centru závodu. Vyhlášeni budou v kategoriích HD10 – 21 první tři, ve 

veteránských kategoriích vítězové. 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 josef.milota@tiscali.cz 

                                  
Jury:   Lumír Urbánek R3 

Marta Hanáková R3 
Jindřich Kovář R3 
 

 



Pořadatelé:  Ředitel:   Jan Fišák R3 
Hlavní rozhodčí:  Josef Milota R1 
Stavitel tratí:   Vojtěch Bartoš  
 

Doprava:  Pořadatel nezajišťuje 
Příjezd: Odbočka ze silnice Mariánské Lázně -Závišín bude značena  
Parkování:                  Bude organizováno. Parkovat lze pouze na asfaltových komunikacích 
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje 
Toalety: TOI-TOI v centru závodu  
Mytí: Z hygienických důvodů pořadatel nezajišťuje. Každý závodník si s sebou přinese 

vlastní láhev s vodou na mytí 
První pomoc: V cíli  
Školka:  Hlídání dětí je zajištěno v centru závodu 
Stravování: Nebude zajištěno 
Informace: honzafisak@seznam.cz, 724 071 330 
 
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 

Upozorňujeme na zvýšené riziko pádu stromů, větví narušených přírodními vlivy, 
na riziko pádu koláčů po vývratech, možnost střetů s vozidly, koňskými potahy, 
lesní technikou na lesních cestách a ostatními návštěvníky lesa (cyklisté, in-line 
bruslaři apod.). Pohyb účastníků akce v lese a na lesních cestách je konán na 
vlastní nebezpečí. K místu provádění těžby stromů nebo jiné mechanizované 
činnosti není dovoleno se přibližovat na méně než 50 m, k místu nakládání dřeva 
na automobily pak méně než 20 m 

 
Anti COVID opatření: Vzhledem k probíhající epidemiologické situaci pořadatel upozorňuje na

následující omezení v souladu s platnými ustanoveními MZČR:
Účastníci akce jsou povinni nosit roušky při pohybu na shromaždišti, dodržovat 
odstup min. 2 metry, na toaletách, u prezentace atp.
Vyhlášení výsledků proběhne vhodným způsobem při zachování odstupů, bez 
podávání rukou.
Samozřejmostí je, že kdo na sobě pozoruje nějaké příznaky nemoci, neúčastní se. 
Dodržujte stanovená pravidla ať touto akcí nepřispějeme k šíření nemoci a 
zamezíme v případě trasování z hygieny uvalení karantény na účastníky celé akce 
(omezí se jen na osoby z blízkého kontaktu)...

 
 
V Mariánských Lázních, 1. 10. 2020 
 
Jan Fišák, ředitel závodu    Josef Milota, hlavní rozhodčí 
 
 
 
 



Partneři závodu: Závod je pořádán s finančním příspěvkem města Mariánské Lázně 
 

Konání akce umožnil podnik Lesy ČR, s. p.  
 

 
 

              

 
 

                 
 
 

                                      

 

 

 


