
ROZPIS
9. ročník závodu WestCup, a 1. a 2. OŽ podzim ZČO,

Informace v rozpisu mohou být ovlivněny vládními nařízeními a reagují na současnou situaci.
O případných změnách vás budeme informovat.

Datum:
   26.8.-29.8.2021

Pořádající orgán:
   Krajské svazy OB Plzeňského a Karlovarského kraje.

Pořádající subjekt:
   Nejdek Orienteering z.s., 

Druh závodu:
   ČT – 26.8. - od 15:00 – trénink.
   PÁ – 27.8. - 16:00 – E1 – krátká trať.
   SO – 28.8. - 10:00 – E2 – klasická trať – 1. OŽ- podzim ZČO.
   SO – 28.8. - 21:00 – Noční mišmaš
   NE – 29.8. - 10:00 – E3 - klasická trať – hromadný start, volné pořadí kontrol, 2. OŽ- podzim ZČO
                           TF/HDR,HD10F, T3 , Z2 , H10 a D10 mají pořadí kontrol pevné
Způsob startu :
   PÁ – 27.8. - krátká: intervalový ( T3, T4, TF/HDR,HD10L na start. krabičku, Z2 volný start).
   SO – 28.8. - klasika: intervalový ( T3, T4, TF/HDR, HD10L na start. krabičku, Z2 volný start).
   SO – 28.8. - noční: intervalový.
   NE – 29.8. - klasika: tratě H10 a D10 – intervalový.
                       Tratě T3, T4, TF/HDR,HD10L – intervalový na,startovací krabičku.
                       trať Z2 – volný start,
                       ostatní kategorie hromadný start

Intervaly na nočním závodě mohou být zkráceny (podle počtu přihlášených).



Centrum:
Nejdek, Vysoká Jedle – https://mapy.cz/s/fofoforaze.

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 (jen děti do 10let - fáborky), TF/HDR (děti + doprovod).
T3 – tréninková cca 3km.
T4 - tréninková cca 3,5KT/4,5KL km.
Z2 – pro začátečníky cca 2,5km ( obtížnost HD10-12 ) - bez měření času.
v mapě budou okénka na ražení a slovní popisy kontrol a základní mapový klíč.
T3, T4, TF/HDR a HD10F mají start na startovací krabičku.
Z2 má startovní čas zcela volný.
Při účasti menší než 3 v kategoriích HD20 budou tyto sloučeny s HD21.
pro noční:
H14-16, D14-16, H45-, D45-, H18-35, D18-35, MIX1-začátečníci, MIX2.

Délky tratí:
Časy vítězů budou odpovídat směrným časům dle Soutěžního řádu ZČO.

Přihlášky:
Přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/   .
Vyjimečně na email obnej@email.cz   .
Přihláška je přijata ve chvíli obdržení odpovědi nebo zveřejněním v systému „Oris“.
1. termín přihlášek do 9.8.2021.
2. termín přihlášek do 22.8.2021.
Kategorie Z2 se přihlašuje pouze na místě, bez omezení počtu.
Přihlášky na místě za cenu druhého termínu, pouze v omezené míře do počtu volných
vakantů.

Změna kategorie po 22.8.2021 bude zpoplatněna 30,- Kč.

https://mapy.cz/s/fofoforaze
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Vklady:
Startovné a Přihláška doručená do 9.8.2021 Přihlášky doručené do

poplatky v Kč 22.8.2021

3 etapy 1.etapa 2.etapa 3.etapa 3 etapy 1 etapa

HD16-DH55 350 130 130 130 500 180 *

HD10-14 270 110 100 100 450 160 **
HD65-75

TF/HDR, 250 90 250 90
HD10F,

T3,T4, Z2

Noční závod 50 50

Tréninková 20 20
mapa

Půjčovné SI 120 40 120 40 ***
čipu

Parkovné 100 40 100 40
auto

Lůžko chalupa 400/čt-ne x 500/čt-ne x
Kemp / osoba 200/čt-ne 100/noc 270/čt-ne 120/noc ****

*    pro závodníky klasifikované v OŽ ZČO přihlášené v 1. termínu platí cena za 2. a 3. etapu 120,- 
**      pro závodníky klasifikované v OŽ ZČO přihlášené v 1. termínu platí cena za 2. a 3. etapu 80,-
***    při zapůjčení na místě jen do vyčerpání volných čipů
****  děti do 4,99 let mají ubytování zdarma

Protesty:
S vkladem 100,- u hlavního rozhodčího závodu.

Platby:
Předem na účet č: 2401136928/2010, VS - číslo oddílu z adresáře ČSOS,
(  IBAN:  CZ1620100000002401136928 , BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX  )
nejpozději do 22.8.2021.
VYJÍMEČNĚ v hotovosti u prezentace a za celý oddíl.
Platby startovného za závodníky odhlášené po 22.8.2021 se nevrací.

Prezentace:
V centru závodů.
ČT 16:00-19:00 – tréninkové mapky budou k dispozici od 12:00.
PÁ 12:00-15:30.
SO 8:30-9:30, 18:00-20:00.
NE 8:30-9:30.



Vzdálenosti:
Parkování - centrum = 900 m.
Centrum - kemp = 0 m.
Ubytovaní v kempu - parkování = 200m.
Centrum - trénink = do 2000 m.
E1 centrum start = do 1500m.
E1 centrum cíl = do 1500m. ( cíl blízko cesty na start )
E2 centrum start = do 1500m.
E2 centrum cíl = 0 m. 
E3, noční centrum start = 100m.
E3, noční centrum cíl = 0 m. 

Start:
PÁ 16:00
SO 10:00, noční 21:00
NE 10:00

Mapa:
Vysoká Jedle, aktualizace porostů 2020,2021, měřítko 1:10 000,
E2 hlavní kategorie zřejmě 1:15 000.

Terén:
Podhorský. Zvlněný až kopcovitý. Středně hustá síť cest.
Podložka rozmanitá, místy bažinatý terén.

Ražení:
Sportident (jednotky kompatibilní s novými čipy řady 8 a 9) pro všechny kategorie
kromě Z2.
Krabičky v kontaktním režimu. Siac off na startu.

Ubytování:
V provizorním kempu v centru závodu. Děti do 4,99let zdarma.
24 lůžek v chalupě v centru závodů (k dispozici sprchy, záchody a kuchyňka)
Jiné ubytování pořadatel nezajišťuje.
Možnost ubytování v hotelu Anna za sníženou cenu: www.annahotelnejdek.eu info na
e-mail: josef.nadenicek01@gmail.com   .

Vyhlášení:
Vždy co nejdříve po uzavření závodu.
E1 a E2 vyhlašujeme první 3 v každé kategorii. Po 3.etapě se vyhlásí první 3 v
celkovém pořadí. V HDR budou odměněni všichni bez ohledu na pořadí. Pro vítězné
závodníky ostatních kategorií jsou připraveny diplomy, poháry a věcné ceny.
Noční vyhlásíme po nedělním závodě.
I letos pokračujeme v loňské soutěži o putovní pohár pro nejúspěšnější oddíl.

Doplňkové služby:
Školka pro nejmenší ratolesti, otevřená vždy po dobu trvání hlavních závodů
(E1,E2,E3) (pokud dovolí hygienické nařízení – bude upřesněno v pokynech).
Plnohodnotné občerstvení v centru závodu.
Pitná voda k dispozici.
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V centru wifi free od http://www.wolfnet.cz.
Kontakty:

email: obnej@email.cz

Předpis:
Platná pravidla OB, Soutěžní řád a Prováděcí pokyny ZČO.

Pořadatelé:
Ředitel závodů:

Alexander Mareš - R3
Hlavní rozhodčí:

Alexander Mareš - R3
Stavitelé tratí :
   E1 : Jakub Zieba – R3
   E2 : Nick Newiak – R3
   E3 : Jaroslav Zieba
noční : Alexander Mareš – R3

Ochrana osobních údajů a fotografování (GDPR)

Přihlášením se na  tento  závod každý účastník  souhlasí  se  zveřejněním svých osobních  údajů  v rozsahu
povinného  formátu  ČSOS  a  to  v  podobě  přihlášky,  startovní  listiny  a  výsledků  na  webu  závodů,  v
informačním systému ORIS, v pokynech pro účastníky a na shromaždišti. V průběhu akce budou pořizovány
zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě 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 vyhlašování výsledků a doběhu do cíle. V
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi.

Za pořádající oddíl: Jaroslav Zieba


