
Veteraniáda ČR ve sprintu v orientačním běhu 

ROZPIS ZÁVODU 

 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

 
Pořádající subjekt: MLOK Mariánské Lázně (TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s.) 
 
Datum: Neděle 4.10.2020 
 
Webové stránky  
závodu: www.mlokml.cz/veteraniada2020 
 
Centrum závodu: Zámek Kynžvart, Zámek 347 Lázně Kynžvart  

(GPS 50°0'10.421"N,  12°36'30.565"E) 
 
Prostor závodu: Závod bude probíhat v zámeckém parku Státního zámku Kynžvart, který patří 

mezi památky Evropského dědictví. 
 
Klasifikace závodu : Jednorázový jednokolový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím 

kontrol a intervalovým startem. 

Kategorie: D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, H35, H40, H45, H50, H55, H60, 
H65, H70, H75, H80 

  
Předpokládané časy 
vítězů:  15 minut  
 
Start 00: 12:00, intervalový 
  
Vzdálenosti: parkování - centrum do 1000 m; 

centrum – start: do 1000 m; 
centrum – cíl: 0 m. 

 
Místo a čas  
prezentace: Centrum závodu, neděle 4.10.2020 v době 9:30-11:00 

prezentace bude možná i v sobotu 3.10.2020 během závodu oblastního žebříčku 
na krátké trati 

 
Způsob ražení: Elektronické – SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu 

bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti cca 0,50 m).  
Jeden čip nesmí být v jednom závodě použit dvakrát. 
 
Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu 
proveďte společně s vkladem. Půjčovné 40 Kč.  
 

Omezení oblečení,  
obutí: Přísný zákaz použití veškeré obuvi s hřeby (kovové i plastové)! Nedodržením 

zákazu bude závodník diskvalifikován. 
 
Popis terénu: Zámecký park, parkový terén s pěšinkami, golfové hřiště a udržovaný dobře 

průběžný lesopark s převýšením a drobnými skalními útvary. Při závodě se bude 
přebíhat málo zatížená silnice III. třídy. 

 



Mapa: 1 : 4 000, interval vrstevnic 2 m, mapový klíč ISSprOM 2019, stav září 2020,  
hlavní kartograf Jan Macura. Mapa nebude vodovzdorně upravena. Předchozí 
mapy prostoru nejsou. 

  
Přihlášky: První termín přihlášek do 20. 9. 2020 v informačním  systému ORIS. Druhý termín 

přihlášek do 25. 9. 2020 za dvojnásobný vklad. 

Vklady: D35-D55, H35-H55 200,-Kč 
D60-D75, H60-H80 150,-Kč 
 
Platby zašlete na účet TJ Lokomotiva Mariánské Lázně: č.ú. 0780635399/0800 
variabilní symbol: xxxx27, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu podle adresáře.  
Kopie potvrzení o zaplacení vkladu musí být předložena při prezentaci. 

Protesty: Protesty proti porušení či nedodržení Pravidel OB v průběhu sportovní akce nebo 
proti oficiálním výsledkům doložené vkladem 400,-Kč předejte k rukám hlavního 
rozhodčího, resp. na e-mail bartos@edip.cz. 

  
Parkování: Na louce - bude upřesněno v pokynech. 
  
Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.  

Možnost nouzového ubytování v tělocvičně bude prověřena podle aktuální situace 
v ČR až cca 4 týdny před závodem. Sledujte stránky závodu. 

 
Školka: Hlídání dětí je zajištěno v centru závodu. 
 
Stravování: V centru závodu bude otevřena zámecká restaurace se širokou nabídkou hotovek 

i minutek, nabídka jídel bude upřesněna. 
 
Doprava: Pořadatel nezajišťuje. 
 
Příjezd: Jediný možný příjezd na parkoviště a navazující příchod do centra závodu bude 

vyznačen od silnice II/212 ze Staré Vody. Příjezd (příchod) do centra závodu přes 
prostor závodu je zakázán. Porušením zákazu bude závodník diskvalifikován.  
 

Informace: placekpetr@centrum.cz  
 
Poznámky: Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. 

V případě nutnosti omezení počtu účastníků bude rozhodovat termín přihlášení v 
ORISu. 

Ochrana osobních údajů  
a fotografování: Přihlášením 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 systém 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. 

Prodej sportovního  
zboží: Pouze po předchozí domluvě s ředitelem závodu (placekpetr@centrum.cz) 
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Související závody: sobota 3.10.2020 – Mariánské Lázně, areál Kamzík: oblastní žebříček 
Západočeské oblasti, závod na krátké trati 

neděle 4.10.2020 – Lázně Kynžvart, zámek: Mistrovství Západočeské oblasti ve 
sprintu (pouze v kategoriích HD10 až HD21 a příchozí – proběhne po ukončení 
závodu Veteraniády ČR) 

Podrobnější informace o obou závodech budou zveřejněny do 5.9.2020 v ORISu 
nebo na webové stránce závodu. 

 
Pořadatelé: Ředitel: Petr Placek 

Hlavní rozhodčí: Luděk Bartoš R1 
Stavitel tratí: Josef Milota R1  
 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, platného Soutěžního řádu soutěží sekce OB 
a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS pro rok 2020. 

 
Rozpis schválila soutěžní komise sekce OB dne 24.07.2020 
 
V Mariánských Lázních, 27.7.2020 
 
Petr Placek, ředitel závodu Luděk Bartoš, hlavní rozhodčí 
 
Partneři závodu: 

            

 

   

 

 

Závod je pořádán s finančním příspěvkem města Mariánské Lázně 

 



Hranice prostoru závodu: 

 


