
POKYNY 
Přebor Západočeské oblasti v nočním OB pro rok 2019 

Veřejný závod v nočním orientačním běhu 
 

 
DATUM :  sobota 12. října 2019 
 
POŘADATEL:  Klub orientačních sportů Slavia Plzeň 
 
KATEGORIE: Oblastní přebor - H16, H18, H21, D16, D18, D21 (předpokládané časy vítězů dle 

soutěžního řádu ZČO) 

Veřejný závod - H14, H35, H45, H55, H65, D14, D35, D45, D55 (předpokládané časy 
vítězů dle soutěžního řádu soutěží sekce OB, příloha č. 2.; kategorie D 14 - 25 minut, 
H14 - 35 minut) 
Tréninkové tratě - T1 (2,5 km), T2 (4 km) 
Na tréninkových tratích je povoleno “stínování” závodníka. 
Červeně označené kategorie mají mírně sníženou mapovou obtížnost. 

 
CENTRUM:  Záluží (část města Třemošná), kulturní dům - N 49°48.847', E 13°22.383' 
 
PREZENTACE:  17:30 – 18:30 hod v centru 
 
SYSTÉM RAŽENÍ: Elektronické SportIdent (kontaktní). 

V případě nefunkčnosti náhradní ražení kleštičkami do vyznačených políček na mapě 
 

VYBAVENÍ KONTROL: Na stojanech kontrol bude připevněna reflexní páska.  
 
POPISY KONTROL: Samoobslužný odběr v centru závodu. 
 
VZDÁLENOSTI:  Centrum - start/cíl 1 000m (společná cesta značená modrobílými fábory). 
 
PROSTOR ZÁVODU: Les jižně od Záluží mezi silnicemi Plzeň – Třemošná a Plzeň – Ledce, až po okraj Plzně. 
 
ZAKÁZANÝ PROSTOR: Soukromé pozemky v Záluží - v mapě vyznačeny žlutozelenou (olivovou) barvou. 
 
MAPA: Orlík, 1:10 000, E 5 m, stav 2015 (odpovídá stáří mapy - věřte buzole), mapový klíč 

ISOM 2000, laserový tisk, autoři Petr Suchý, Jiří Valeš, František Kolovský, Tomáš 
Čechura a Lucie Kuberková. 
Rozměr A4. Mapy nebudou vodovzdorně upraveny. 
Zvláštní symboly: 
- zelené kolečko - význačný strom 
- zelený křížek - vývrat 
- černé kolečko - betonová skruž 
- černý křížek - jiný umělý objekt (infotabule, triangulační tyč, atd.) 

 
TERÉN: Mírně zvlněný, velmi dobře průběžný, s hustou sítí cest, z malé části pozůstatky po 

těžbě.  
 
PARAMETRY TRATÍ: D14 2,6 km   70 m   8 k.  H14 4,1 km   80 m   9 k.  

D16 3,5 km   90 m 13 k.  H16 5,7 km 140 m 15 k. 
D18 4,3 km 100 m 13 k.  H18 6,2 km 160 m 19 k. 
D21 4,9 km   90 m 16 k.  H21 8,4 km 200 m 25 k. 
D35 4,2 km 110 m 14 k.  H35 7,5 km 180 m 18 k. 



D45 3,7 km   95 m 11 k.  H45 5,7 km 140 m 15 k. 
D55 3,5 km   90 m 13 k.  H55 4,3 km 100 m 13 k. 
T1 2,2 km   65 m   8 k.  H65 3,5 km   90 m 13 k. 
T2 4,1 km   85 m 16 k. 

 
START: intervalový, 00 = 19:30 

kategorie T1 a T2 kdykoli po celou dobu startu 
 
ČASOVÝ LIMIT:  120 minut 
 
CÍL:   Mapy se v cíli nevybírají. Vyčítání čipů v centru závodu. Uzavření cíle ve 22:30h. 
 
WC:   V centru závodu. 
 
MYTÍ:   Není zajištěno, v centru závodu nejsou sprchy. 
 
UBYTOVÁNÍ:  Ze soboty na neděli ve vlastních spacích pytlích v předsálí kulturního domu Záluží. 
 
PARKOVÁNÍ: Pořadatel nezajišťuje, parkování možné v okolí kulturního domu při dodržení pravidel 

silničního provozu. 
 

OBČERSTVENÍ:  Pořadatel nezajišťuje, v centru závodu je otevřená hospoda s typickou vesnickou 
nabídkou jídla a pití. 

 
PRVNÍ POMOC:  V centru ošetření jen drobných poranění. 
 
VÝSLEDKY: Konečné výsledky budou zveřejněny v ORISu. 
 
VYHLÁŠENÍ: V centru nedělního spojeného závodu po jeho skončení. Budou vyhlášeni první tři v 

kategoriích HD14-HD21, ve veteránských kategoriích budou vyhlášeni jen vítězové, 
tréninkové kategorie se nevyhlašují. 

 
BAFÍCI:   Ředitel:   Štěpán Kroupa 

Hlavní rozhodčí: Aleš Richtr 
Stavitel tratí:  Tomáš Kamaryt 

 
PROTESTY:  Písemně se vkladem 200,- do rukou hlavního rozhodčího závodu. 
 
JURY:   Monika Lisá (ONO), Václav Bohuslav (LPM), Jindřich Kovář (MAS). 
 
PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel OB. Závodníci závodí na vlastní riziko. 
 
INFORMACE:  Sledujte http://kosslaviaplzen.cz  

 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:  

Přihlášením se 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 závodů a v informačním systému 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 výslovně 
fotografovi.  


