
Rozpis 
Přebor Západočeské oblasti v nočním OB pro rok 2019 

Veřejný závod v nočním orientačním běhu 
 
 

POŘADATEL: Klub orientačních sportů Slavia Plzeň 

 

DATUM: 12. října 2019 

 

DRUH ZÁVODU: noční závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol 

 

CENTRUM: Záluží, Kulturní dům – N 49°48.847', E 13°22.383' 
 

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

po těžbě 

 

START 00: 19:30 

 

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 přílohy č. 2 soutěžního řádu soutěží sekce 

OB; 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. 
 

PREZENTACE: 17:30 – 18:30 hod v centru 

 

PŘIHLÁŠKY:  nejpozději do 6. 10. 2019 přes přihláškový systém ORIS. Ve výjimečných 

případech na vpmprihlasky@seznam.cz (přijata až po zpětném potvrzení!!!) 
 

VKLAD:  70 Kč 

 

Platby provádějte bezhotovostně na účet 2601203427 / 2010, potvrzení o zaplacení vezměte s 

sebou na prezentaci. Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. Termín pro 

přihlášky platí také pro připsání platby na účet pořadatele. Možnost platit také hotově při 

prezentaci. Přihlášky po termínu a na místě pouze dle možnosti pořadatele, kromě kategorií T za 

dvojnásobné startovné. 
 

UBYTOVÁNÍ: Nouzové ve vlastních spacích pytlích v sálu kulturního domu Záluží. Cena 

80 Kč za osobu, přihlašujte v ORISu. V místě ubytování nejsou sprchy, jen 

WC. 

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


 

OBČERSTVENÍ: V centru závodu je klasická vesnická hospoda se standardní nabídkou jídel a 

nápojů. 
 

DOPRAVA: Pořadatel nezajišťuje 
 

PARKOVÁNÍ: Bude upřesněno v pokynech 
 

VZDÁLENOSTI: Parkoviště - centrum do 1 000 m 

Centrum - start/cíl do 1 000 m 
 

MAPA: Záluží, 1:10 000, E 5 m, stav 2015 

 

VYHLÁŠENÍ: V neděli na shromaždišti závodu ve sprintu 

 

RAŽENÍ: Elektronické SportIdent (kontaktní), požadavek na zapůjčení čipu uveďte 

v přihlášce. Půjčovné 40 Kč/čip. Za ztrátu čipu účtujeme 1000 Kč. 
 

BAFÍCI: Ředitel   Štěpán Kroupa 

 Hlavní rozhodčí Aleš Richtr 

 Stavitel tratí  Tomáš Kamaryt 

 

PROTESTY: Písemně se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího 

 

PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel OB 

 

INFORMACE: Sledujte http://kosslaviaplzen.cz 

PŘEDPIS:  Závodí se dle platných pravidel OB 

 

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, apod.), 

zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, 

oznamte to prosím výslovně fotografovi. 

http://kosslaviaplzen.cz/

