
Utkání oblastních výběrů žactva 
Pražské, Středočeské a Západočeské oblasti 

 
 

POŘÁDAJÍCÍ ORGÁN: Pražský krajský svaz ČSOS, Středočeský krajský svaz ČSOS,        
Plzeňský krajský svaz ČSOS a Karlovarský krajský svaz ČSOS 

 
POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň 
 
DATUM: 11. října 2020 
 
CENTRUM: Západní úbočí Krkavce (49.80197N, 13.33835E) 

 
TERÉN: Typicky plzeňský, dobře průběžný, lehce svažitý, s velkým množstvím jemných          

terénních detailů po těžbě. 
 
START: 11:00 
 
KATEGORIE: HD14 - osmičlenné štafety složené ze závodníků D/H12 a D/H14: 

1. a 8. úsek - H14 
2. a 7. úsek - D14 
3. a 6. úsek - H12 
4. a 5. úsek - D12 
 

OMEZENÍ ÚČASTI: Pražská, Středočeská a Západočeská oblast mohou do utkání přihlásit           
každá maximálně 4 štafety. Pokud některá z oblastí tuto kvótu nevyužije,           
může pořádající subjekt nabídnout volná místa do celkového počtu 12          
štafet další oblasti ČSOS. 

 
PREZENTACE: 9:30 - 10:30 v centru 
 
PŘIHLÁŠKY: nejpozději do 4.10. přes přihláškový systém ORIS. 

Soupisky štafet je možné zadávat nejpozději do soboty 10.10. do 20:00. 
 
VKLADY: 1 400 Kč za 1 štafetu 
 

Platby provádějte bezhotovostně na účet 2601203427/2010, var. symbol:        
1110XXXX, kde XXXX je číslo oddílu (oblasti) v adresáři ČSOS. 

 
VZDÁLENOSTI: parkoviště aut - centrum    300 m 

výstup bus - centrum 1 100 m 

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


start, předávka a cíl v centru 
 

MAPA: 1:7 500, e=5 m, formát A4, 
mapový klíč ISOM 2017-2, stav září 2020, autoři Aleš Hejna a Jiří Vištejn, 
mapa bude vytištěna na Pretexu 

 
VYHLÁŠENÍ: v centru po skončení závodu 
 
RAŽENÍ: Elektronické SPORTIdent - označovací jednotky budou nastaveny do režimu         

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m). 
Zapůjčení čipů pořadatel nezajišťuje. 
 

BAFÍCI: Ředitel Hlavní rozhodčí Stavitel tratí 
Štěpán Kroupa Aleš Richtr Tomáš Kamaryt 

 
PROTESTY: Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího 
 
PŘEDPIS: Závodí se dle platných pravidel OB 
 
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. 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. 

 
COVID OPATŘENÍ: 

V souladu s Usnesením vlády ČR č. 958 ze dne 30.9. 2020, o přijetí              
krizového opatření, se sportovní akce mohou zúčastnit pouze sportovci a          
nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně        
rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130         
osob. 
Pro dodržení uvedeného limitu se sportovní akce mohou zúčastnit pouze          
závodníci přihlášených štafet, trenéři v počtu maximálně 1 na štafetu a           
pořadatelé pověření pořádajícím subjektem. 
Během sportovní akce je nutné dodržovat další aktuálně platná opatření,          
zejména dodržování rozestupů, atd. 

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

