
Pokyny 

závodů žebříčku B Čechy západ 2019 (3. a 4. závod) 
závodů rankingu s koeficientem 1,04 

mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati 
veřejných závodů v orientačním běhu 

  
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu, 
   Západočeský svaz orientačních sportů 
 
Pořádající subjekt: Oddíl OB MLOK Mariánské Lázně, Oddíl OB a ROB Radioelektronika Cheb 
 
Datum:   15. – 16. 06. 2019 
 
Centrum:  Mariánské Lázně, Kamzík 49.979N,12.7189E 
 
Informace:  Stránky závodu: https://mlokml.cz/kamzik2019 
 
Klasifikace závodu :  Sobota - Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím   kontrol 

a intervalovým startem. 

Neděle - Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným  pořadím 
kontrol a intervalovým startem. 
 
Kategorie HD10L, HDR, D10, H10, P  -   start na startovací krabičku po oba dny 

 
Kategorie:  Žebříček B: 
 

D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, 
D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, 
H70B, H75B, H80B 

                             
Ranking: D21A, D21B, D21C, H21A, H21B 

                             
Veřejný závod:  HD10L (linie-fáborky bez doprovodu),  

                                                       HDR (fáborkovaná trať děti  s doprovodem rodičů) 
                                                       D10, D12, H10, H12, 
                                                       P (příchozí – jednoduchá trať) 
                                                       T3, T5 (tréninková trať sobota – 3 a 5 km) 
                                                       T4, T8 (tréninková trať neděle – 4 a 8 km)   

 
Při mistrovství Západočeské oblasti na klasické trati v neděli 16.6.2019 mohou startovat 
v kategoriích DH16-DH21 všichni registrovaní závodníci Západočeské oblasti i nad limit 
Prováděcích předpisů a Soutěžního řádu ČSOS, přičemž v kategoriích DH21 bude 
postupující určen v nejvyšší podkategorii. Pokud nebude z nejvyšší podkategorie žádný 
postupující, bude určen z nižší podkategorie.      

 
Předpokládané časy 
vítězů:        Dle platných soutěžních řádů ČSOS  
 
 
 



Prezentace:  Na shromaždišti,  
sobota 9:00-11:00,  
neděle 8:00-9:00 

   Startovky a pokyny nebudou vydávaný v obálkách při prezentaci 
 

Start 00:                sobota 15.6.       :   12:00 
                             neděle 16.6.       :   10:00 
 
                             Startovní listina k dispozici na webových stránkách závodu, v ORISu a v centru.  

Pozor změna oproti rozpisu: Kategorie D10, H10 startují dle startovky, 
kategorie HD10L, HDR a P startují v libovolný čas dle jejich příchodu na  
start, a to nejpozději do startovního času posledního závodníka soutěžních 
kategorií. 

 
                             Po oba dny jsou 2 starty. 
 
Starty sobota 15.6. :   S1 - všechny kategorie rankingu, žebříčku B, D12, H12, kategorie T 
                                                300 m, převýšení 5 m,  značeno modrobílými fábory 
                                        S2 – kategorie D10, H10, HD10L, HDR, P 
                                                150 m,  značeno růžovými fábory 
 
Starty neděle 16.6. :   S1 -   všechny kategorie rankingu, žebříčku B, D12, H12, kategorie T 
                                                1600 m, převýšení 55 m,  značeno modrobílými fábory 
                                        S2 – kategorie D10, H10, HD10L, HDR, P 
                                                300 m,  převýšení 5 m, značeno růžovými fábory 

 
 
Vzdálenosti:         ubytování – parkování:  3 a 5 km 

parkoviště – centrum (louka, příjezdové cesty) 0 – 3000m 

                            parkování autobus – centrum – 5km 
                            centrum – start :    viz výše 
                            centrum – cíl :                   0 m  
 

Parkování: centrum 0 – 3000 m 
 
Parkování:  Osobní auta v centru závodů na louce, na příjezdové cestě od silnice Mariánské Lázně – 

Závišín  
           Obytná auta dle pokynů pořadatelů 

Autobusy pouze vyloží závodníky na křižovatce silnice Mariánské Lázně – Závišín 
Omezení oblečení,  
obutí :       Není předepsáno, doporučujeme plné zakrytí dolních končetin.           
 
Popis terénu:     S-SV část prostoru tvoří náhorní plošina Slavkovského lesa s podmáčeným podkladem a 

těžkou běžeckou podložkou mimo cesty, s vodotečemi a prameny několika potoků, svahy 
v jižní a západní části prostoru. V částech mimo náhorní plošinu ve svazích a na hřbetech 
se vyskytují řídce kameny a samostatné skalky. V oblastech potoků místy kupky a malá 
údolíčka. Střední hustota cest. 

 
Mapy:     sobota 15.6.      KAMZÍK, 1:10000                     pro startující ze startu 1 
                                                     PSTRUŽÍ JEZÍRKO, 1:10000     pro startující ze startu 2 
                                              obě mapy rozměr A4, ekv. 5 m 



 
                          neděle 16.6.      NIMROD, 1:15000, ekv. 5m, rozměr  270x300mm 
                                                                       pro kategorie HD16 - HD40 a T8 
                                                      POLOM, 1:10000, ekv. 5m, rozměr A3 
                                                                       pro ostatní kategorie startující ze startu 1  
                                                      KAMZÍK, 1:10000, ekv. 5m, rozměr A4 
                                                                       pro startující ze startu 2 
 
                                      
 
                                             všechny mapy mapový klíč ISOM2017, hlavní kartograf Aleš Hejna  

mapovali v období IX/2018-IV/2019 (+ revize V/2019): Aleš Hejna, Jiří Vištejn, Jan 
Michalec, Milan Bílý, Josef Milota, Jan Macura, Jaroslav Macura 

 
 

V oblasti proběhlo několik větrných poryvů, kdy průběžně probíhala a probíhá likvidace 
jednotlivých spadlých stromů, některé staré vývraty byly narovnány a vznikly nové, proto 
VÝVRATY NEJSOU MAPOVÁNY !  

 
Pro všechny kategorie jsou mapy zabaleny do vodovzdorných obalů. 

 
Mapy se po oba dny odevzdávají v cíli, výdej map v neděli po startu posledního 
závodníka v prostoru cíle (bude upřesněno v centru).   

 
                                  
Zakázané prostory:  Veškerý lesní prostor kolem shromaždiště s výjimkou přístupové komunikace na 

shromaždiště - odbočka ze silnice Mariánské Lázně na Zádub – Závišín. Pěší přístup na 
shromaždiště je povolen také pouze po této komunikaci. Změna embargovaného 
prostoru bude dále upřesněna v centru po sobotním závodě.  
Při nedělním závodě je divákům zakázáno vstupovat do lesa na sběrnou kontrolu.     
 

Nebezpečné oblasti:  V sobotním závodě se některé kategorie startující ze startu 1 přibližují k až 30 m 
vysokému skalnímu srázu, který je ohraničen zábradlím a výstražnými tabulkami. 
V místech mimo zábradlí bude sráz vyznačen červenobílou páskou. Toto upozornění platí 
i pro nedělní závod kategorií ze startu, přestože stavba tratí nepředpokládá přiblížení 
závodníků k tomuto srázu. 

  
Některé lesní cesty jsou využívány cyklisty. Dávejte pozor při jejich přebíhání. V nedělním 

závodě přebíhají kategorie H16B až H60B, D18B až D40B a T8 málo zatíženou silnici 

III.třídy. Dávejte pozor při přebíhání, případně dbejte pokynu pořadatelů. 

V nedělním závodě některé kategorie na postupu mohou překonávat potok, přes který je 

částečně rozpadlý dřevěný most, na kterém hrozící propadnutí shnilými prkny. Most 

bude ohraničen červenobílou páskou, lze snadno oběhnout, v mapě to není vyznačeno.   

V nedělním závodě se u některých kategorií na konci závodu přebíhá okraj louky 
(pastviny). Ta je olemována nízkým elektrickým ohradníkem (neměl by být v době 
závodu pod napětím), který při běhu a sledování mapy není dobře viditelný. Hrozí 
zakopnutí, dávejte pozor, v mapě je vyznačen (překonatelný plot).  
   

Povinné úseky:  start - začátek orientace    značeno červenobílými fábory, případně koridor 
                                                                                 začátek orientace označen v mapě, v terénu lampionem 
                                   sběrná kontrola (kontroly) – cíl       značeno koridory 



 
v sobotu společná sběrná kontrola pro všechny kategorie, Pozor! - v neděli rozdílné 
sběrné kontroly pro kategorie startující ze startu 1 a ze startu 2       
 
V neděli mají kategorie H16B, H18B, H20B, H21C, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, D18B, 
D20B, D21A, D21B, D35B, D40B z důvodu ochrany vodního zdroje a překonávání silnice 
III. třídy povinný úsek, který je vyznačen v mapě a v terénu ohraničen koridorem. 
Závodník, který poběží mimo vyznačený koridor bude diskvalifikován. 

 
Popisy kontrol: Ve formě piktogramů k samoobslužnému vyzvednutí v centru. Na startu popisy kontrol 

nejsou! 

Systém ražení:  Pro všechny kategorie bude užito elektronické ražení systému Sportident. SI jednotky 

(kontroly) včetně cílové budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON, 

umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m. Čas bude měřen s přesností na sekundy. 

Pro závody lze použít všechny typy čipů. Jeden SI čip nesmí být v jeden den použit 

dvakrát. Čipy zapůjčené od pořadatele vrací závodníci po doběhu v cíli. 

Nulování a kontrolu čipu provádí každý závodník sám v prostoru startovních koridorů. 

Závod končí oražením cílové jednotky na cílové čáře. V případě selhání elektroniky 

použijte mechanické ražení do políček umístěných u kraje mapy. Všichni závodníci, kteří 

odstartovali, se musí dostavit k vyčítání čipů. Včetně těch, kteří nedokončí závod nebo 

neorazí všechny kontroly. 

V sobotním závodu na krátké trati se postupy u mnohých kategoriích kříží (i několikrát). 

Z toho důvodu je potřeba pozorně číst číslice kontrol na mapě. Ty jsou často velmi blízko 

sebe.   

Občerstvení: Po oba dny v cíli balená voda, případně rozlévaná voda.  

Při nedělním závodě u některých kategorií na občerstvovacích stanicích zakreslených na 

mapě či v popisech. 

3 občerstvovací stanice: H21A, H21B, H35 

2 občerstvovací stanice: D21A, D21B, D35B, D40B, H16B až H20B, H40B až H55B a T8 

1 občerstvovací stanice: D18B, D20B, D21C, D45B až D75B, H60B až H80B 

Na občerstvovacích stanicích bude k dispozici voda. 

 

Časový limit:  sobota 15.6.            75 minut 
                                     neděle 16.6.          180 minut 
 

Výsledky:  Tištěné výsledky budou vyvěšovány průběžně v centru. 

Oficiální výsledky budou zveřejněny na webových stránkách závodu a v systému ORIS. 

Vyhlášení vítězů:  Po skončení jednotlivých závodů, bude upřesněno na shromaždišti 



Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB a 

Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2019. 

Jury: oba dny: Dominika Plochová DKP, Petr Bořánek VSP, + sobota: Jakub Šilhavý LPM, + 

neděle: Václav Bohuslav LPM 

Protesty: Protesty proti porušení či nedodržení předpisů do 30 minut od uzavření cíle (uplynutí 

limitu od startu posledního závodníka), písemně s vkladem 400,- Kč do rukou hlavního 

rozhodčího. Protesty proti oficiálním výsledkům do 14 dnů od jejich zveřejnění na: 

michalcovi.tc@tiscali.cz . 

Ubytování:   1) Tělocvična, ZŠ Úšovice, Mariánské Lázně, Školní nám. 472/3, 49.9533436N, 12.7086900E 

   2) Tělocvična, Slovan, Mariánské Lázně, Tyršova 648/19a, 49.9663264N, 12.6989753E  

V Mariánských Lázních je plánovaná na tento víkend odstávka centrální teplárny, tedy 
v obou tělocvičnách nepoteče teplá voda! 

WC:        TOI na shromaždišti, neděle TOI cestou na start 

Mytí: Na shromaždišti, pouze užitková voda 

První pomoc: Základní ošetření v cíli, nejbližší nemocnice je v Mariánských Lázních. 

Školka: Bude pro oba dny na shromaždišti, bližší informace na shromaždišti 

Catering: Studené nápoje budou prodávány pouze  ve vratných kelímcích – záloha 50 Kč/ks 

Upozornění: Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. V lese mohou být prováděny 

lesnické práce, při zaslechnutí pily dbejte opatrnosti. 

V blízkosti shromaždiště a sobotního startu S1 je množství nově vysázených smrčků. Jsou 

ošetřeny modrou barvou proti okusu. Nevstupujte do těchto porostů.  

Závodníci v kategoriích HDR a HD10L budou v sobotu i v neděli při svém závodě křížit 

modrobílé fáborky vedoucí na start S1, nebo částečně půjdou i s nimi. Nenechte se jimi 

zmást.     

V prostoru závodu se vyskytuje rostlina bolševník velkolepý – nebezpečná při kontaktu s 

pokožkou 

Přihlášením 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 
závodu a v systému ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, 
případně kamerové záznamy sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, 
vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). 
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků a klubů OB, 
zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. Pokud nesouhlasíte s fotografováním, 
oznamte to, prosím, fotografovi. 

 
Psi na shromaždišti musí být na vodítku. Se psem nelze absolvovat jakýkoliv závod. 

 
Je přísný zákaz rozdělávat na shromaždišti oheň, a to i v místech pro to zde určených. 

 



Prodejní a propagační činnost je možné provozovat pouze se souhlasem ředitele závodu 
(netýká se propagací akcí OB). 

 
Prosíme o třídění odpadu – plasty do žlutých pytlů 

 
Doprava upozornění: Od dálnice D5 směrem na Mariánské Lázně jsou dvě dopravní omezení: 
   Sjezd z D5 – Bezděkov: semafory – jednosměrný provoz 
   Skláře – Mariánské Lázně: semafory – jednosměrný provoz 
   Drmoul – Mariánské Lázně: uzavřena 
   Počítejte se zpožděním! 
 
 
Pořadatelé:  Ředitel:   Libor Černý R3 

Hlavní rozhodčí: Jan Michalec R1 
Stavitelé tratí:  

sobota:  Josef Milota R2 (tratě ze startu 1), Lukáš Pivec (start 2) 
neděle:  Luděk Bartoš R1 (start 1), Josef Milota R2 (start 2)        

 
 
 

 
 
 
V Mariánských Lázních, 13. 06. 2019 
 
Libor Černý, ředitel závodu, Jan Michalec, hlavní rozhodčí 
 
 

                 

 

 Závody jsou pořádány s finančními příspěvky České unie sportu, města Mariánské Lázně a Karlovarského kraje. 

 

 



 

 

Shromaždišt

BUS 


