Pohár osvobození města Plzně
memoriál Ivana Zápotockého a Jana Wavoka Vodrážky
Přebor Západočeské oblasti na krátké trati
3. závod Sprintového žebříčku ZČO (sprint)
4. a 5. závod oblastního žebříčku Západočeské oblasti (krátká trať, klasická trať)
Veřejné závody v orientačním běhu (krátká trať, sprint, klasická trať)
POŘADATEL:
DATUM:

Klub orientačních sportů Slavia VŠ Plzeň

8. a 9. dubna 2017

DRUH ZÁVODU:

so: krátká trať, sprint
ne: klasická trať

CENTRUM:
so (krátká trať): RS Máj, Plasy - mapa
so (sprint): RS Máj, Plasy - mapa
ne (klasika): Fotbalové hřiště v Dobříči (mapa)
(Parkování bude řízeno pořadateli od příjezdové silnice)
TERÉN:
krátká trať: místy velmi členitý, často kopcovitý, ale zároveň strašně rychlý a
dobře průběžný, z malé části pozůstatky po těžbě
sprint: maloměstská zástavba, lesopark, louky, v části kopcovitý
klasika: Typicky zvlněný plzeňský, rychlý, různé druhy porostů, okořeněn
o hluboké erozní rýhy a pozůstatky po těžbě kaolinu.
START 00:
so: 10:00 (krátká trať), 16:00 (sprint)
ne: 10:00 (klasická trať)
KATEGORIE:
Závody jednotlivců (krátká trať, sprint a klasika):
HDR (děti s doprovodem), Linie (bez doprovodu!), D/H 10, 12, 14, 16,
18, 21, 35, 45, 55, 65 a Příchozí
V sobotu (krátká trať) navíc: D20, H20
MEMORIÁL: Nedělní závod je pořádán jako vzpomínka na dva bývalé
členy pořádajícího oddílu Slavia VŠ Plzeň. Ivan Zápotocký, který zahynul

jako horolezec ve slovenských Tatrách v roce 1970, v té době běhal v
kategorii H21. Jan Vodrážka zvaný Wavok naposledy lyžoval v italských
Dolomitech roku 2000. V té době patřil do H55. Na jejich počest se
vítězným týmem stává dvojice mužů z jednoho oddílu s nejlepším součtem
časů právě z těchto dvou kategorií.
PREZENTACE:
so: 8:30 - 9:00 hod v centru (pro sprint 14:30 - 15:00)
ne: 8:30 - 9:00 hod v centru
PŘIHLÁŠKY:
Nejpozději do 2.4.2017 pro všechny závody přes přihláškový systém
ORIS. Ve výjimečných případech v oficiálním formátu na
vpmprihlasky@seznam.cz (přijata až po zpětném potvrzení!!!)
VKLADY:
so:
krátká trať:

sprint:

60 Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10-14),
80 Kč ostatní kategorie
100 Kč neregistrovaní závodníci
60 Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10-14),
80 Kč ostatní kategorie,
100 Kč neregistrovaní závodníci

ne:
klasická trať: 60 Kč žactvo (HDR, Linie, D/H10-14),
80 Kč ostatní kategorie
100 Kč neregistrovaní závodníci
Platby provádějte bezhotovostně na účet 281012533/0300, 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 HDR a Příchozí za dvojnásobné startovné.
UBYTOVÁNÍ:
Ze soboty na neděli zajištěno přímo v centru závodů v Rekreačním
středisku Máj (mapa). Ubytování je na posteli (v budově nebo v chatkách).
Cena 150Kč/lůžko včetně lůžkovin. Další podrobnosti budou upřesněny v
pokynech.
Zamluvení přes ORIS.

STRAVOVÁNÍ:
Sobota: Přímo v centru závodů v Rekreačním středisku Máj možnost
zakoupení obědů (rizoto) nebo večeře (kuře na paprice, guláš). Cena 100
Kč.
Neděle: Pro ubytované možnost doobjednání snídaně formou švédských
stolů. Cena 50 Kč.
Objednávka jídel přes ORIS.
Oba dny bude po dobu konání akce probíhat v centru prodej drobného
občerstvení.

DOPRAVA:

Pořadatel nezajišťuje

VZDÁLENOSTI:
krátká trať: centrum - cíl do 2km,
centrum - start do 2 km
parkoviště - centrum
(bude upřesněno v pokynech)
sprint: centrum - cíl do 2km,
centrum - start do 2 km
(bude upřesněno v pokynech)
klasika: parkoviště - centrum 0,5km,
centrum=cíl, centrum - start do 1 km
(bude upřesněno v pokynech)
MAPA:
krátká trať: Peklo, 1:10 000, stav 03/17
sprint: Plasy, 1:5 000, stav 03/17
klasika: Obříč, 1:10 000/1:15 000, stav 03/17 - měřítka budou upřesněna v
pokynech
VYHLÁŠENÍ:
so krátká trať a sprint: Na shromaždišti po skončení závodu sprintu
ne: Na shromaždišti po skončení závodu
RAŽENÍ:
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce.
Půjčovné 20 Kč/čip/závod. Za ztrátu čipu účtujeme 700 Kč.
BAFÍCI:

Ředitel
krátká: Jan Václavík
sprint: Tomáš Rauch
klasika: Stanislav Rauch ml.

Hlavní rozhodčí
Stavitel tratí
Tomáš Kamaryt
Marcela Staňková
Aleš Richtr
Jan Hašek, Ondřej Hasman
Jiří Bouchal
Petr Beránek

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

Závodí se dle platných pravidel OB

INFORMACE:

Sledujte http://kosslaviaplzen.cz

