
Rozpis 

8. a 9. závodu Západočeského žebříčku - podzim 2020 

a veřejných závodů 

Datum a místo konání  
sobota 10.10.2020 - Kamenný Újezd (GPS 49.7233267N, 13.1859981E) 
neděle 11.10.2020 - Plzeň - Lochotín (GPS 49.7696192N, 13.3694006E ) 

Pořadatelský orgán 
Krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje 

Pořadatelský subjekt 
OK Lokomotiva Plzeň 

Typ závodů 
sobota - krátká trať, neděle - sprint 

Závodní kategorie 
D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, D75  
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H75  
HD10F, TF, T1, T2, T5, Z2 
HD10F - fáborkovaná trať pro děti/začátečníky (bez doprovodu) 
TF - fáborkovaná trať pro děti/začátečníky  
T1 - orientačně jednoduchá trať pro začátečníky  
T2 - orientačně jednodušší trať v úrovni DH12/DH14 
T5 - tréninková trať s nejvyšší obtížností a délkou cca 4 km (krátká) a 2 km (sprint) 
Z2 - trať pro začátečníky v délce cca 3 km (krátká) a 1,5 km (sprint) 
Start u T a Z tratí kdykoli v době startu. 
Tratě T lze absolvovat s doprovodem. 
Možnost objednat si Ultimate mapu v jakékoli kategorii pro závod na krátké trati (v sobotu) přes 
doplňkovou službu v orisu. Mapu bez cest a žluté barvy. A běžet tak svoji kategorii s redukovanou 
mapou a standardně být započítán do výsledků.  

Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích 
podle soutěžního řádu Západočeské oblasti včetně doplnění a změn pro rok 2020. 

Funkcionáři závodu 
sobota neděle 

ředitel závodu: Jan Hering Miroslav Šilhavý, R2 
stavitel tratí: Pavel Dvořák Vladimír Šitra 
hlavní rozhodčí: Jakub Šilhavý, R1 Jiří Valeš, R1 

Kontakt, kde lze získat informace 
https://lpm.zcu.cz, příp. na e-mail lokoplzen@gmail.com 

Způsob přihlašování a datum uzávěrky pro přihlášky 
Řádné přihlášky do 4.10.2020 23:59 v informačním systému ČSOS (ORIS). Po tomto termínu a na 
místě pouze do tréninkových kategorií. Výjimečně se lze přihlásit i na e-mail lokoplzen@gmail.com  

Výše vkladů a dalších poplatků, způsob placení 
HD10F, TF, T1, T2, T5, D/H10-14, D/H65-75 60 Kč 
ostatní kategorie 90 Kč 
neregistrovaní závodníci v závodních a T kategoriích navýšení 100% 

https://lpm.zcu.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/


Z2 60 Kč 
zapůjčení čipu 40 Kč 
ztráta čipu 1000 Kč 
změna jména v rámci jedné kategorie a oddílu zdarma 
 
Platby bezhotovostně v termínu přihlášek na účet 189 230 984 / 0300, var. symbol 27XXXX kde XXXX 
je číslo oddílu dle adresáře ČSOS nebo v hotovosti při prezentaci. 

Protesty 
Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 400,- Kč. Emailová adresa, na kterou je možné zaslat protest proti 
startovním listinám i výsledkům: lokoplzen@gmail.com 

Místo a čas prezentace 
v centru v sobotu 10:00 - 11:00 a v neděli 8:30 - 9:30 
Prezentace se provádí najednou za celý oddíl! 

Vzdálenosti mezi základními místy sportovní akce: 
sobota neděle 

· parkoviště – centrum do 0m do 600 m 
· parkování v obci - centrum do 700m 
· centrum – start do 1400 m do 200 m 
· centrum – cíl do 1000 m do 100 m 

Popis terénu 
sobota - místy velmi zarostlý les s množstvím jam a jemných terénních tvarů po těžbě 
neděle - vnitroblok panelákového sídliště 

Mapa  
sobota neděle 

název Mourovka 2 Atom 
měřítko mapy 1:10 000 1:4 000 
interval vrstevnic 5 m 5 m  
stáří mapy září 2019, revize září 2020 revize září 2020 
mapový klíč ISOM 2017 ISSprOM 2019 
autoři Olles Olles 
rozměry mapy A4 A4  
mapy budou vodovzdorně upraveny (Pretex) s výjimkou tratí T a Z 

Čas startu 00 a způsob startu 
sobota 12:00, intervalový start 
neděle 10:00, intervalový start 
tréninkové tratě a trať pro začátečníky startují volně na startovní krabičku po dobu startu 

Druh označování závodních průkazů 
Závodní a tréninkové tratě: 
Elektronické SportIdent (krabičky budou nastaveny do bezkontaktního režimu), v případě poruchy 
ražte do políček v mapě, vyčítání čipů v centru závodu. Možnost zapůjčení kontaktního SI čipu za 
40Kč. Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje. 
 
Trať pro začátečníky (Z): Možnost SI nebo mechanického ražení - kleštičkami do závodních průkazů, 
které obdržíte na prezentaci 

Předpis 
závodníci závodí na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu;  

Ostatní služby: 
Hlídání dětí nebude pořadateli zajištěno, rozdílným startům rodičů se budeme snažit vyhovět. 



Ubytování 
Pořadatel nezajišťuje. Ubytování zajišťuje pořadatel nočního a nedělního závodu KOS Slavia Plzeň: 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5956 

Parkování 
V sobotu na vyhrazené louce a po případném naplnění kapacity podél veřejných komunikací v obci 
Kamenný Újezd. Žádáme závodníky, aby dbali pokynů pořadatele a parkovali ohleduplně k místním 
obyvatelům. 
V neděli na těchto parkovištích: https://mapy.cz/s/funehuzape 

Vyhlášení vítězů 
Bezprostředně po skončení závodu. 

Občerstvení 
V centru pořadatel nezajišťuje. 

Ochrana osobních údajů a fotografování 
Přihlášením se na tento závod 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 systému 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. 

Spojené závody 
V sobotu pořádá VPM MČR a oblasti v nočním OB, více informací zde  
 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5955 .  
 
V neděli pořádá VPM závod INOV-8 CUPu - žebříčku A, informace zde  
 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5956  
 
a závod Západočeského žebříčku na krátké trati, informace zde  
 
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5598. 
 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5956
https://mapy.cz/s/funehuzape
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5955
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5956
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5598

