
2. OŽ – oblastní soutěž Západ - Volesko 
Přebor a veteraniáda Západočeské oblasti na krátké trati 

   3. OŽ – oblastní soutěž Západ – Chvojkovský mlýn 
Oblastní žebříček – klasická trať 

 

P O K Y N Y 
 

Pořádající subjekt:  Kometa Kralovice, z. s., oddíl orientačního běhu  
Datum a typ závodu: sobota 12.9.2020  -  krátká trať, intervalový start, 00 = 12:00 hod 
   Přebor a veteraniáda Západočeské oblasti na krátké trati  
   neděle 13.9.2020  -  klasická trať, intervalový start, 00 = 10:00 hod 
Shromaždiště: SO 12.9. LDT Volesko, 49.9942478N, 13.4617367E 
                                    NE 13.9. Penzion Chvojkovský mlýn, 50.0492283N, 13.4114397E 
   Oddílové stany – možné stavět jen v SO na vyhrazeném místě v LDT !!! 
Příjezd:  SO po silnici č. 27 Plzeň – Most nebo od Prahy po silnici č. 229 nebo od 

Mladotic po silnici č. 201. Ve všech případech příjezd do LDT možný pouze po 
silnici Mariánský Týnec – Sedlec. Bude značena pouze odbočka do LDT. 

                                   NE příjezd po stejných silnicích (od Plzně, Prahy, Mladotic v Kralovicích na 
Žihli a od Mostu ve Žďáru na Žihli). Bude značena pouze odbočka u mlýna.   

 

                              
 
Parkování:  SO – v areálu LDT na louce (20,- Kč), NE – u Ch. mlýna na louce (20,- Kč). Je 

nutné dodržet pokyny pořadatelů. Jakékoliv parkování mimo uvedeného není 
povoleno.  

Prezentace:  v centru závodu: sobota 9:30 – 11:00 hod. 
      neděle 8:30 – 9:00 hod. 
   POKYNY nebudou v tiskové podobě v obálkách oddílů u prezence. Budou ale  

se všemi dalšími podrobnostmi jako mapky, plánky, parametry tratí apod. na 
informačních tabulích shromaždiště, stejně tak jako na stránkách závodu.   

Vzdálenosti:  P – centrum SO i NE 0-200 m, 
   Centrum – start SO = 800 m, převýšení 20 m, 
   Centrum – start NE = 400 m, převýšení 10 m, 
   Centrum – cíl SO i NE = 150 m. 
Mapa sobota: VŠICHNI = Volesko, 1 : 10 000, E=5m, formát A4  
Mapy neděle: DH 16-35 a TU = Rybníčky, 1 : 15 000, E-5m, formát A4 
  OSTATNÍ kategorie = Rybníčky - výřez, 1 : 10 000, E=5m, formát A4. 



Po oba dny mapový klíč ISOM 2017-2, mapy nejsou vodovzdorně upraveny,    
revize 8/2020 J. Vištejn, vše tisk Žaket (laser).  Stará mapa SO – Volesko 2015, 
1 : 10 000. Stará mapa NE – Podbořánské rybníčky 2016, 1 : 15 000. 

Zvláštní map. zn.: Zelený křížek = vývrat (oba dny)  
Modrá hvězdička = skruž (jen sobota)  
Hnědý trojúhelník = plošinka (jen sobota) 
Černý křížek = sezení, jiný umělý objekt (jen neděle) 

     Výrazné stromy jsou v SO z mapy VOLESKO úplně odstraněny !!! 
Dotisk map:  je možný v jiné kvalitě než Žaket jen pro kategorie HD10F, TF, T1, T4, T7 a       

TU. Do těchto kategorií je možné se přihlašovat i po druhém termínu přihlášek 
a to až do 9.9.2020 bez zvýšeného startovného, ale VÝHRADNĚ přes e-mail 
oz@kometakrl.cz. Všechny ostatní kategorie do vyčerpání vakantů (za vakant 
budeme i na místě u prezence účtovat normální startovné). 

Po termínu p./o.: přihlášky a odhlášky po druhém řádném termínu (v ORISu do 6.9., 23.59 h.) 
prosíme VÝHRADNĚ přes e-mail oz@kometakrl.cz. 

Terén:   SO – mírně zvlněný, množství komunikací, hodně skalek, kamenů, detailů.  
   NE – mírně zvlněný, místy rýhy, zářezy a meliorace. Převážně velmi dobře     
                                   průběžný les s množstvím těžebních průseků, ojediněle bažiny (nadmořská  
    výška 440 – 550 m. n. m.).               
Značení fáborky: cesta na start = modrobílé fáborky (SO = 800 m, NE = 400 m), 
   cesta z parkoviště P = nebude značena, centrum je na dohled, 
   start – mapový start = červené fáborky, 
   sběrka – začátek cílového koridoru = červené fáborky, 
   HD10F, TF – trať = červenobílé fáborky, 
Občerstvení:  pro závodníky je připraveno vždy v cíli po doběhu (voda, šťáva) resp. 150 m od  

cíle v centru závodu. Dále je v neděli na klasickou trať připraveno v lese 6 
občerstvovacích stanic na postupech (voda, šťáva, hroznový cukr, čokoláda). 

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 – děti bez doprovodu (fáborky), 
   TF – děti s doprovodem (fáborky), 
   T1 – začátečníci, T4 – trénink SO, T7 – trénink NE,  
   TU – v SO trénink na redukované mapě (bez cest a průseků),  
   TU – v NE trénink na redukovaná mapě (bez cest, průseků, hustníků a pasek), 
Systém ražení: SPORTident. Možnost zapůjčení SI-čipu za 40,-- Kč/den,  jeden SI čip nesmí 

být v jednom závodě použit dvakrát. V případě poruchy použít ražení do mapy.  
Krabičky (ražení) bude v obou závodech v BEZKONTAKTNÍM režimu !!! 
Na startech bude vždy výrazně označená SIAC test krabička !!!  

Popisy kontrol: SO krátká – jen na mapě + možný odběr i na startu v prvním koridoru !!!
   NE klasika – bude jen samoobslužný odběr na shromaždišti !!! 
Zakázaný prostor: 518 - Impassable fence - nepřekonatelný plot (oba dny), 520 - Area that shall not 

be entered - olivová zelená (oba dny), 709 - Out-of-bounds area – růžové šrafov. 
(jen neděle). Platí zákaz vstupu do lesních prostorů závodů stanovený obvody: 
Mariánská Týnice - Hubenov - Vysoká Libyně - Sedlec (sobota), Vysoká Libyně 
– Podbořánky - Žihle - Potvorov (neděle), kromě prostorů shromaždiště, cest na 
starty a z cílů a doby svého závodu. 

 Start:   sobota 12.00 – start intervalový, mapy 10 m + 70 m na mapový start, 
   neděle 10.00 – start intervalový, mapy 30 m + 70 m na mapový start, 

Kategorie HD10F, TF, T1, T4, T7, TU  – volný start SO / NE po celou dobu 
startování (bez čekání – hned – jen po zapsání příchodu do koridoru). Pozor – 
závodník s TU mapou své kategorie běží s přiděleným časem v této kategorii. 

Odebírání map: na startu je uvedeno řazení map. Jejich odebírání probíhá po startu, ještě před  
dosažením mapového startu samoobslužně z označených pořadačů kategoriemi.    

Cíl:  v SO i v NE shodně 150 m od shromaždiště. Mapy nebudou po SO ani NE 



závodě v cíli vybírány – spoléháme na fair play. 
Časový limit: sobota = 90 minut, neděle = 180 minut. 
Uzavření cíle: sobota = 15.00 hodin, neděle = 14.00 hodin.  
Jury: … bude vybrána a doplněna 7.9. podle přihlášených závodníků !!! 
Startovky & výsledky: najdete na INFO tabulích na shromaždišti (+ startovky i na startu v SO/NE). 
Vyhlášení výsledků: SO – v cca 15.30 hodin - vždy první 3 obdrží diplom, věcnou cenu první 3 

v kat. HD10-14, ostatní kategorie jen vítěz. Dále na Mistrovství ZČO první 3 
závodníci diplom + medaili (kat. DH10 – DH21). 
NE – v cca 14.30 hodin – vždy první 3 obdrží diplom, věcnou cenu první 3 
v kat. HD10-14, ostatní kategorie jen vítěz.   

   Kategorie HD10F, TF a T1 – všichni závodníci těchto kategorií budou  
vyhlášeni resp. odměněni v SO i v NE za svůj výkon drobnou cenou !!! 
Kategorie T4 (v SO), T7 (v NE) a TU se nevyhlašují. 

Protesty:  písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 
 Pravidel OB čl. 26. 1 osobně nebo podle čl. 26.2 e-mailem na adresu KRL - 
pořádajícího oddílu: kometakrl@kometakrl.cz. 

Předpis:  závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu ZČO v OB a dále 
   Prováděcích předpisů ZČO v OB pro rok 2020. 
Zdravotní služba: po celou dobu akce je v prostoru cíle k dispozici zdravotník. Všichni účastníci 

startují na vlastní nebezpečí a svým přihlášením na OŽ dávají současně souhlas 
se zpracováním jejich osobních údajů pořadatelem. 

Opatření Covid-19: prosíme všechny účastníky, aby zejména u prezence a občerstvení dodrželi 
předepsané rozestupy. Apelujeme na hygienu mytí rukou na toaletě (vždy 
budou všude k dispozici dezinfekce). Není žádoucí účast někoho s příznaky 
nemoci nebo vracejícího se z rizikových oblastí ČR i mimo ni!!! Děkujeme. 

Voda, mytí a WC: pitná voda a toalety jsou na shromaždišti. Mytí nezajišťujeme. 
Ubytování:  pořadatel zajišťuje v tělocvičně s vlastními  spacími pytli v ZŠ v Kralovicích. 

Tělocvična bude otevřena v sobotu od 16.30 hodin. Uzavření tělocvičny bude  
v neděli v 9.30 hodin. Prosím, přezouvejte se za prvními dveřmi školy. Udržujte 
pořádek. K dispozici jsou vám toalety a sprchy.  

Školka:                      nebude pořadatelem zřízena.             
Upozornění:  provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí v OB) je 
   možno pouze se souhlasem ředitele závodu. 
Stravování:  v centru závodu v SO je pro vás připravena restaurace PEGGY stejně jako loni 

a v NE restaurace Chvojkovský mlýn. Po oba dny také stánek pořádajícího KRL 
oddílu s kávou, čajem, horkou čokoládou a buchtami (od maminek a babiček).  

 Informace:  adresa www stránek www.kometakrl.cz 
   Marta Hanáková kometakrl@kometakrl.cz tel.: 739 216 052 
   Daniel Šlajs    oz@kometakrl.cz  … pouze e-mailem !!! 
Funkcionáři:  ředitel závodu  Mgr. Magda Hanáková 
   hlavní rozhodčí Mgr. Marta Hanáková 
   stavitel tratí sobota Ondřej Pova, R1  
   stavitel tratí neděle    Martin Hanák, R1 
 
V Kralovicích dne 4.9.2020 
 
    Mgr. Marta Hanáková, hlavní rozhodčí         Mgr. Magda Hanáková, ředitel závodu                              

                                                                  


