
Pohár osvobození města Plzně 
memoriál Ivana Zápotockého a Jana Wavoka Vodrážky 

 
10. závod Západočeského žebříčku - podzim 2020 (krátká trať) 

Veřejný závod v orientačním běhu na krátké trati 
 

POŘADATEL: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň 
 
DATUM: 11. října 2020 
 
CENTRUM: Plzeň – Aktivity centrum Krašovská (49.7784728N, 13.3554000E) 

 
TERÉN: Typicky plzeňský, mírně zvlněný, rychlý, okořeněn o prohlubně po bombách z           

II. světové války. 
 
START 00: 14:30 
 
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             
(předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu ZČO) 
Fáborková trať - HD10F (pro malé závodníky = bez doprovodu!!!) 
 
Tréninkové tratě - TF (fáborková 2 km), T1 (2 km), T2 (2,5 km), T3              
(3km), T4 (3,5 km) 
Na tréninkových tratích je povoleno “stínování” závodníka. 
 
Tratě pro začátečníky - ZF (fáborková 2 km), Z1 (2 km), Z2 (2,5 km), Z3               
(3 km) 
Na tratích pro začátečníky je možná účast i v malých skupinkách. Pořadatel            
neměří dosažený čas. Přihlášky pouze na místě (na prezentaci) 
 
Barva v názvu kategorie (zelená až černá) označuje mapovou obtížnost. 
 

OMEZENÍ ÚČASTI: V závodu nemohou startovat účastníci závodu INOV-8 CUP - žebříček A             
na krátké trati (včetně kategorií veřejného závodu), který se ve stejném           
prostoru koná v neděli 11.10.2020 od 10:30. 

 
MEMORIÁL: Závod je pořádán jako vzpomínka na dva bývalé členy pořádajícího oddílu           

KOS Slavia Plzeň. Ivan Zápotocký, který zahynul jako horolezec ve          
slovenských Tatrách v roce 1970, v té době běhal v kategorii H21. Jan             
Vodrážka zvaný Wavok naposledy lyžoval v italských Dolomitech roku         



2000. V té době patřil do H55. Na jejich počest se vítězným týmem stává              
dvojice mužů z jednoho oddílu s nejlepším součtem časů právě z těchto            
dvou kategorií. 

 
PREZENTACE: 12:30 - 13:30 v centru 
 
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do 4.10. přes přihláškový systém ORIS (kromě tratí pro          

začátečníky, které se přihlašují pouze na místě). 
 
VKLADY: závody jednotlivců: 70 Kč žactvo (HD10F, D/H10-14), 

100 Kč ostatní kategorie (včetně T a Z) 
 

Platby provádějte bezhotovostně na účet 2601203427/2010, var. symbol:        
1010XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS. Termín pro přihlášky            
platí také pro připsání platby na účet pořadatele. Možnost platit také hotově            
při prezentaci. 
Přihlášky po termínu a na místě pouze dle možnosti pořadatele, kromě           
kategorií T a Z za dvojnásobné startovné. 

 
VZDÁLENOSTI: parkoviště - centrum 700 m 

centrum - start do 2 km 
centrum - cíl do 700 m 
 

MAPA: 1:10 000, e=5 m, formát A4, 
mapový klíč ISOM 2017-2, stav září 2020, autoři Aleš Hejna a Jiří Vištejn, 
mapa nebude upravena vodovzdorně 

 
VYHLÁŠENÍ: na shromaždišti po skončení závodu (vyhlášeny budou i celkové výsledky          

oblastního žebříčku) 
 
RAŽENÍ: Závodní a tréninkové tratě: Elektronické SPORTIdent - označovací        

jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON        
(umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 
Požadavek na zapůjčení čipu (verze 5) uveďte v přihlášce. Půjčovné 40 Kč.            
Za ztrátu čipu účtujeme 1000 Kč. Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. 
Tratě pro začátečníky: Mechanické 

 
BAFÍCI: Ředitel Hlavní rozhodčí Stavitel tratí 

Štěpán Kroupa Marcela Staňková Aleš Richtr 
 
PROTESTY: Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího 
 
PŘEDPIS: Závodí se dle platných pravidel OB 

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/


 
INFORMACE: Sledujte http://kosslaviaplzen.cz 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A FOTOGRAFOVÁNÍ:  
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 systém ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s         
tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu závodu. V           
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videozáznam        
pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, k         
vyúčtování dotací na akci apod. Dále zde mohou být pořizovány fotografie           
k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci          
pořádajícího klubu) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.         
Nesouhlas s fotografováním je třeba zřetelně oznámit fotografovi. 

http://kosslaviaplzen.cz/2020-nob/

