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LYŽAŘSKÝ ORIENTAČNÍ BĚH 
Aktualizace: 20. 11. 2019 

Datum konání:  19. 1. – 24. 1. 2020 

Organizátor: Český svaz orientačních sportů, ve spolupráci s Karlovarským 
krajským svazem ČSOS  

Pořadatelský subjekt: TJ Lokomotiva Mariánské Lázně, z.s. 

Místo konání:  Boží Dar - Lyžařský areál Jahodová Louka,  
Oberwiesenthal (Německo) - Lyžařský areál Fichtelberg 

Kancelář závodu:  Boží Dar (bude upřesněno) 

Disciplíny:   sprint 

    krátká trať 

štafety 

Soutěžní kategorie:   sprint, krátká trať: 

H16 (chlapci rok narození 2004 a 2005) 

D16 (dívky rok narození 2004 a 2005)  

    H14 (chlapci rok narození 2006 až 2008) 

D14 (dívky rok narození 2006 až 2008) 

    štafety:  

DH16 (chlapec a dívka rok narození 2004 a 2005) 

DH14 (chlapec a dívka rok narození 2006 až 2008) 

 

Ředitel závodu:  Luděk Bartoš 
    tel. 602 411 370  
    e-mail: bartos@edip.cz 

Technické zabezpečení:  Josef Nádeníček 

Hlavní rozhodčí:  Aleš Richtr 

Stavitel tratí:   Petr Mareček 

Počet účastníků: každý kraj může nominovat maximálně 2 závodníky v každé 
kategorii, 2 osoby doprovodu (trenéry) a 1 servismana (8+2+1) 

Přihlášky: prostřednictvím příslušného kraje v rámci akreditačního 
systému ZODM 2020 přístupové údaje k Centrálnímu 
informačnímu systému budou poslány na všechny kraje. 
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Nahrazení závodníků ve štafetách: 
start závodníků z jiných sportů, než na který jsou na ZODM 
2020 přihlášení, je možný pouze v závodě štafet a to pouze  
v případě zranění nebo lékařsky potvrzené zdravotní 
indispozice člena/ky štafety 

 
Podmínky závodů: pro pořádání závodů je nutná účast alespoň 6 závodníků 

v dané kategorii. 

účastnit se mohou pouze závodníci nominovaní příslušným 
krajem dle místa trvalého bydliště a potvrzenou lékařskou 
prohlídkou ne starší 12 měsíců 

Soutěžní pravidla: závodí se podle pravidel LOB Českého svazu orientačních 
sportů a těchto propozic. 

Mapy:  mapy dle IOF pro LOB. 

Systém závodu:  sprint 
individuální intervalový start (startovní interval v jednotlivých 
kategoriích 1 min.), právo startu – 2 závodníci kraje v každé 
kategorii, 

krátká trať 
hromadný start, právo startu – 2 závodníci kraje v každé 
kategorii, 

štafety 
startují dvoučlenné smíšené štafety - každý člen/členka 
štafety absolvuje 2 úseky: I. a III. úsek dívka, II. a IV. úsek 
chlapec. Startuje se hromadně, právo startu v každé kategorii – 
2 štafety z každého kraje. Pořadí štafet se ve výsledcích 
nebude redukovat podle krajů.  

Časový harmonogram: bude vytvořen ve spolupráci se zástupci sportů, které budou 
závodit ve stejných lokalitách (bude upřesněno).  

Systém ražení:   SportIdent Air+  

    Pořadatel nezajišťuje půjčování čipů. 

Námitky a protesty: v souladu s Pravidly  ČSOS hlavnímu rozhodčímu a to, 
společně s vkladem 200 Kč, který v případě zamítnutí propadá 
ve prospěch pořadatele  

Zdravotnické zabezpečení: v místě konání soutěže bude k dispozici lékař. 

Další ustanovení: jakýkoli mapový trénink v závodních prostorech je zakázán. Od 
16.1.2020 je zakázaný vstup do závodních prostorů s výjimkou 
akcí konaných v rámci soutěží LOB na ZODM. To platí pro 
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jakoukoliv tréninkovou nebo závodní činnost v jakémkoliv 
sportu. 

Změna propozic:  v případě nepříznivých povětrnostních podmínek, 
nepředvídaných okolností nebo mimořádných událostí si 
pořadatel vyhrazuje právo změny. 

 

Tento Rozpis byl schválen předsedou sekce LOB Českého svazu orientačních sportů Ing. 
Přemkem Škodou dne 30. 01. 2019 a VV ČSOS dne 4. 2. 2019 


