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MISTROVSTVÍ ČR ve SPRINTU a  SPRINTOVÝCH ŠTAFET, 7. - 8. 5. 2016 
 

               POKYNY           
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

Pořádající subjekt:  TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu (LCE) 

Hlavní funkcionáři: ředitel    Vít Kunčar, R3 
   hlavní rozhodčí   Libor Slezák, R1 
   stavitel tratí   Marek Cahel, R1 

Ubytování:    pro přihlášené v systému ORIS je ubytování zřízeno ve sportovní hale TJ Tatran  Havřice 
   (GPS: 49.0318933N, 17.6217294E): 

 v pátek bude hala otevřena od 20:00 

 v sobotu bude hala otevřena od 17:00 

 kontaktní osoba: Antonín Kunčar (tel. 608 834 755) 

WC:        v centru závodu TOI-TOI; v karanténách budou WC k dispozici v budově, v prostoru  
   ostrého startu 1 jednotka TOI-TOI (sobota) 

Zakázané prostory:    veškerý prostor mimo arénu a karanténu 

 v průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny 
mapovými značkami: 

    201 Neschůdný sráz 
    421 Nepřekonatelná vegetace 
    521.1 Nepřekonatelná zeď 
    524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada 
    526.1 Budova 
    528.1 Oblast se zakázaným vstupem 

 dále budou v terénu vytyčeny umělé překážky (zákaz překonávání), které jsou v mapě 
označeny: 
 

  
 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent, v případě selhání SI jednotek je závodník povinen orazit  
   kleštěmi R políčka umístěné na mapě. Závodník je v tomto případě v cíli povinen  
   ukázat ražení na mapě. 

Protesty:   písemně s vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího; po závodech na kontakt - Libor Slezák, 
   Lužné 1032, 763 26 Luhačovice, slezak.libor@gmail.com, tel.: +420 777073560 

Jury:    bude upřesněno před startem závodu 

Zdravotnická služba:  první pomoc je zajištěna v cíli, všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k 
   soutěžím sekce OB v roce 2016. 

file:///F:/Documents%20and%20Settings/Administrator.SLEZ-77CA641CA0/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/M1U1KVGR/www.ob-luhacovice.cz
file:///F:/Documents%20and%20Settings/Administrator.SLEZ-77CA641CA0/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/M1U1KVGR/www.csos.cz
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https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.6224911&y=49.0318617&z=18&l=1&ut=Nový%20bod&uc=9oFxBxSwyw&ud=U%20Zastávky%20362%2C%20Uherský%20Brod%2C%20688%2001%2C%20okres%20Uherské%20Hradiště


Mistrovství ČR a Veteraniáda ve sprintu 
 
Zařazení do soutěží: Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu 2016 
   3. závod Českého poháru 2016 
   3. závod INOV-8 CUP - žebříčku A 2016  
   6. závod Českého poháru veteránů 2016  
   závod systému Ranking HSH s koeficientem 1.10  
   6. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti 2016 

Datum:   sobota 7. května 2016 

Centrum:  Uherský Brod, areál sokolovny (GPS: 49.0276203N, 17.6410739E), v areálu je velmi  
   omezená možnost postavení oddílových stanů 

Program:           9:00 - 11:00  prezentace 
   11:15   otevření karantény pro závodníky M ČR  

  12:00   uzavření karantény pro závodníky M ČR 
             12:00 - 13:15            start závodníků M ČR 
               14:10 - 15:23  start závodníků Veteraniády, DH21A, OŽ, veřejného závodu                               
               16:00   vyhlášení výsledků  MČR a Veteraniády + OŽ 

Parkování a příchod do centra: Přístupová cesta do arény je od parkovišť (viz mapku v příloze) možná po ulicích U 
Žlebu, Sv. Čecha, U Stadionu. Je zakázáno vjíždět do prostoru závodu a parkovat zde. Platí přísný zákaz příjezdu 
do Uherského Brodu ze severu (směrem od Prakšic). 
   - parkoviště č. 2 - VIP + závodníci  - parkoviště u hřbitova 
   - parkoviště č. 3 - vícepodlažní parkoviště pod hřbitovem ulice U Žlebu-Babí louka 
   - parkoviště č. 4 - parkoviště u ČSAD 
   - parkoviště č. 5 - na ulici Pod Valy (u České zbrojovky) 
   - parkoviště č. 6 - pouze autobusy na starém autobusovém nádraží vedle České zbrojovky 
   - příchod od nádraží pouze po ulici Pod Valy, U Žlebu, U Stadionu 

Vzdálenosti:  parkování - centrum do 700 m 
   centrum - karanténa 700 m (značeno modrobílými fáborky) 
                              centrum - start            1200m (značeno modrobílými fáborky) 
   centrum - cíl  0 m 

Prezentace:         pouze v sobotu 7. května 2016, 9:00 - 11:00 v centru závodu; na prezentaci obdržíte  
  doklad o zaplacení, oddílovou startovku a informace k ubytování 

Občerstvení:   stánkový prodej (klobásy, párky, polévka, káva, pivo, limo,…); stánek Víčko the Chef;  
  restaurace Sokolovna (teplá jídla) 

Terén:                   městská zástavba složena z historického centra města, sídlištní  zástavba, park 

Omezení obutí:   Je přísně zakázáno běžet v obuvi s hřeby, vzhledem k charakteru podložky doporučujeme 
  lehkou atletickou obuv. 

Mapy:  
 COMENIUS (MČR, DH21A a Veteraniáda) - 1 : 4 000, E = 2 m, formát 300 x 300 mm; tisk Nord Servis 

(laser) 
 CENTRUM (OŽ a veřejný závod) - 1 : 4 000, E = 2 m, formát A4; tisk OOB TJ Slovan Luhačovice (laser) 
   - pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně 
   - mapoval Zdeněk Slezák; revize Bob Háj, Marek Cahel 
   - stav duben/2016, mapový klíč ISSOM 2007 
   - zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom, černý křížek - umělý objekt,  
   černé kolečko s tečkou - socha 
   - mapy se odevzdávají v cíli, výdej map cca 15:20 (bude upřesněno pořadatelem) 

Popisy kontrol:   - pro kategorie MČR budou na startu v 1. koridoru 
   - pro Veteraniádu, OŽ a veřejný závod samoobslužný výdej v centru 
   - kategorie MČR a Veteraniády mají popisy také na mapě 

http://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.6397329&y=49.0273670&z=16&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9oIYVxSvVT&ud=49%C2%B01%2739.433%22N%2C%2017%C2%B038%2727.866%22E


Startovní čísla:    Všichni závodníci kategorií MČR běží se startovními čísly, viditelně umístěnými na hrudi, 
  která si samoobslužně vyzvednou v karanténě (před vstupem do 1. koridoru). 

GPS:   - vybraní závodníci poběží s GPS, kterou obdrží od pořadatelů v karanténě 
   - seznam vybraných závodníků je zveřejněn na startovních listinách a v samostatném  

  dokumentu, umístěném na www stránkách závodu 

Karanténa:   - pro kategorie MČR (DH16 - DH21) 
   - vstup do karantény bude umožněn od 11:15 do 12:00 
   - závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI, poté již  

  nebude umožněn návrat do centra závodu 
   - v prostoru karantény platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných komunikačních 

  prostředků 
   - k dispozici bude WC, kryté prostory 
   - závodníci si v karanténě vyzvednou startovní čísla 
   - vybraní závodníci obdrží od pořadatelů GPS 
   - bude zajištěn odvoz věcí do centra, odložených na označeném místě v blízkosti vstupu do 

  karantény 

Start:    

 Závodníci MČR mají vstup do 1. koridoru přímo z karantény (v blízkosti samotného vstupu 
do karantény), předstartovní procedura je 8- minutová (viz obrázek): 

   - závodníci vstupují do koridoru 8 minut před vlastním startem , poté absolvují cca 500 m 
  značený úsek (bez převýšení), na jehož konci následuje další koridor (-2 min), před jehož 
  vstupem budou k vyzvednutí popisy kontrol (k dispozici nůžky, izolepa, zvýrazňovače) a 
  WC (jednotka TOI-TOI) 

   - poté následuje obvyklá startovní procedura ve dvou koridorech (-2 check); mapy si  
  závodník odebírá až za startovní čarou  

 

 Závodníci DH21A, Veteraniády, OŽ a veřejného závodu vstupují do startovního koridoru 
3 minuty před vlastním startem (nulování a kontrola v koridorech) 

- start těchto kategorií je od času 130 (14:10) 
- závodníci mají popisy k dispozici pouze na shromaždišti; DH21A a Veteraniády také na 
mapě 

   - kategorie P a HDR mají volný start v rozmezí 130 - 180 (od 14:10 do 15:00) 

Tratě:    - provoz ve městě bude uměle zpomalen, přesto dbejte vlastní bezpečnosti. Všichni  
  závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

   - na tratích se mohou vyskytovat umělé překážky či zakázané oblasti  
  (možnosti značení viz výše), jejichž překonávání je zakázáno pod hrozbou 
  diskvalifikace; některé kontroly mohou být umístěny v jejich těsné blízkosti 

   - kategorie HDR není značena fáborky 
   - parametry tratí najdete na následující straně 

Časový limit:   45 minut 

Cíl:   - v centru závodů - mapy se odevzdávají a budou vydávány cca od 15:20 (bude upřesněno) 
   - uzávěrka cíle 16:00 

Výsledky:  - průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů 
   - online výsledky budou na www stránkách (http://splits.racom.eu) 
   - celkové výsledky budou zveřejněny na (http://www.ob-luhacovice.cz/MCRsprinty2016/) 

Vyhlášení výsledků: 13:40 proběhne v centru závodů květinové vyhlášení kategorií D21 a H21 
   16:00 proběhne v centru vyhlášení 3 nejlepších závodníků mistrovských kategorií, DH21A, 
   dále Veteraniády a žákovských kategorií OŽ (DH10C - DH14C) 

http://splits.racom.eu/
http://www.ob-luhacovice.cz/MCRsprinty2016/


Upozornění:   provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele  
  závodů 

Parametry tratí: 
 

kategorie 
délka 
[km] 

převýšení 
[m] 

počet 
kontrol 

  kategorie 
délka 
[km] 

převýšení 
[m] 

počet 
kontrol 

D16 1,5 40 12 
 

H16 2,1 62 18 

D18 1,8 44 16 
 

H18 2,2 58 21 

D20 1,9 56 17 
 

H20 2,2 62 20 

D21 2 58 16 
 

H21 2,4 64 24 

D21A 2 58 16   H21A 2,4 62 22 

D35 1,7 52 15 
 

H35 2,2 60 19 

D40 1,6 46 16 
 

H40 2 56 19 

D45 1,8 46 16 
 

H45 2,1 54 19 

D50 1,7 38 17 
 

H50 2,1 56 19 

D55 1,7 32 14 
 

H55 1,9 54 18 

D60 1,5 32 15 
 

H60 1,9 42 16 

D65 1,6 28 13 
 

H65 1,7 34 16 

D70 1,5 28 12 
 

H70 1,7 34 14 

D10C 1,1 24 9 
 

H75 1,5 28 14 

D12C 1,1 32 12 
 

H10C 1,1 26 10 

D14C 1,3 38 15 
 

H12C 1,3 34 13 

D16C 1,5 26 11 
 

H14C 1,5 34 12 

D18C 1,7 38 14 
 

H16C 1,7 42 14 

D21C 1,8 56 15 
 

H18C 1,8 54 15 

D35C 1,7 44 15 
 

H21C 2 58 17 

D45C 1,6 36 15 
 

H35C 1,9 52 15 

D55C 1,3 36 15 
 

H45C 1,7 44 14 

HDR 1,2 28 12 
 

H55C 1,6 42 15 

P 1,2 28 13 
 

H65C 1,3 36 15 

T 2,1 50 18 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mistrovství ČR a Veteraniáda sprintových štafet 
 
Zařazení do soutěží: Mistrovství ČR a Veteraniáda sprintových štafet 2016 

   4. závod Českého ligy klubů 2016 

   veřejný závod 

Datum:   neděle 8. května 2016 

Centrum:  Uherský Brod, náměstí 1. máje (GPS: 49.0289711N, 17.6574458E), prostor pro stavbu  

   oddílových stanů je vyhrazen v bezprostřední blízkosti náměstí 1. máje 

Program:           8:30 - 9:00  prezentace 
   9:45   ukázková předávka  
   9:50   otevření karantény pro závodníky M ČR  

  10:00   start 1. úseků DH18 
  10:05   start 1. úseků DH21  
  10:10   uzavření karantény pro závodníky M ČR 
  11:30   květinové vyhlášení kategorie DH21              
  12:00   start 1. úseků kategorií DH14, DH180, DH220 
  12:05   start 1. úseků kategorií DH140, DH240, MIX 
               13:30   vyhlášení výsledků  MČR, Veteraniády a DH14 

Parkování a příchod do centra: Přístupová cesta do arény je od parkovišť (viz mapku v příloze) jediná možná 

pouze po vyznačené trase vedoucí po ulicích Močidla  Hlavní  Obchodní. Její nedodržení může být potrestáno 
diskvalifikací! Je zakázáno vjíždět do prostoru závodu a parkovat zde. Parkování je bezplatné. 
   - parkoviště č. 2 - VIP + pořadatelé - za nákupním střediskem MÁJ 
   - parkoviště č. 3 - parkoviště VOMA, Slovácké Vodárny, ulice Močidla, přilehlé uličky za  
   Penny 
   - parkoviště č. 4 - TESCO 
   - parkoviště č. 5 - BUS (ČSAD) 

Vzdálenosti:  parkování - centrum  do 1 km 
   centrum - karanténa, start, cíl 0 m 

Prezentace:        - v sobotu 7. května 2016, po ukončení prezentace závodu jednotlivců (cca od 11:00 do 
   13:00) v centru  sobotního závodu 
   - v neděli 8:30 - 9:00 v centru závodu (kino Máj) - pouze nutné změny v soupiskách 
   - na prezentaci obdržíte doklad o zaplacení, startovní čísla 

Soupisky:   - vyplňujte v systému ORIS nejpozději do soboty 7. května do 20:00 
   - v neděli bude na prezentaci možné provádět pouze nutné změny 
   - prosíme vedoucí oddílů, které mají více než jednu štafetu v kategorii DH21, aby své  

  soupisky štafet pro tuto kategorii řadili dle předpokládané výkonnosti. Tato součinnost je 
  nutná vzhledem k přidělení GPS. 

Občerstvení:   stánkový prodej a pivnice (klobásy, guláš, pivo, limo,…); stánek Víčko the   
  Chef; cukrárna a kafárna Máj 

Terén:                   svažitá, porostově členitá sídlištní zástavba 

Omezení obutí:   Je přísně zakázáno běžet v obuvi s hřeby, vzhledem k charakteru podložky doporučujeme 
  krosovou obuv se špunty. 

Kategorie:   - Mistrovství ČR: DH18, DH21 Jednorázový závod čtyřčlenných klubových štafet, složených vždy ze 2 závodníků 

  kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena). 

 - Veteraniáda ČR: DH140, DH180, DH220, DH240 Jednorázový závod čtyřčlenných štafet DHDH, na lichém 

 úseku musí běžet žena; číslo v označení kategorie znamená minimální součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je 
 věková příslušnost do kategorie 35 a vyšší). Do Veteraniády ČR se hodnotí pouze klubové štafety.  
 

 - Veřejný závod: DH14 (čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém úseku musí běžet žákyně)  

    MIX (čtyřčlenné štafety bez omezení klubové příslušnosti i pohlaví)  

http://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.6538840&y=49.0282536&z=16&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9oLX4xSvur&ud=49%C2%B01%2744.296%22N%2C%2017%C2%B039%2726.805%22E
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3083


Mapy:  
 MÁJ (všechny kategorie) - 1 : 4 000, E = 2 m, formát 300 x 300 mm; tisk Nord Servis (laser) 
   - pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně 
   - mapoval Zdeněk Slezák; revize Bob Háj, Marek Cahel 
   - stav duben/2016, mapový klíč ISSOM 2007 
   - zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom, černý křížek - umělý objekt,  
   černé kolečko s tečkou - socha 
   - mapy se odhazují na povinném úseku mezi sběrkou a cílem 

Popisy kontrol:   pro všechny kategorie pouze na mapě 

Startovní čísla:    - všichni závodníci běží se startovními čísly viditelně umístěnými na hrudi; závodníci bez 
  startovního čísla nebudou vpuštěni na start 

   - startovní čísla obdrží vedoucí oddílů na prezentaci 
   - závodníci 3. a 4. úseků se startovním číslem prokazují při vstupu do karantény 

GPS:   - závodníci kategorie DH21 2. - 4. úseků vybraných týmů poběží s GPS, kterou obdrží od 
  pořadatelů v blízkosti vstupu do karantény 

   - seznam vybraných štafet je zveřejněn na startovních listinách a v samostatném  
  dokumentu, umístěném na www stránkách závodu 

Karanténa:   - pouze pro 3. a 4. úseky kategorií MČR (DH18 a DH21) 
   - karanténa je umístěna v kině Máj, závodníci budou mít k dispozici za budovou vyznačený 

  prostor pro rozběhání 
   - vstup do karantény bude umožněn od 9:50 do 10:10 
   - závodníci jsou povinni při vstupu do karantény orazit kontrolní jednotku SI a prokázat se 

  startovním číslem, poté již nebude umožněn návrat do centra závodu 
   - v prostoru karantény platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných komunikačních 

  prostředků 
   - k dispozici bude WC, kryté prostory kina Máj 
   - závodníci vybraných týmů obdrží při vstupu do karantény od pořadatelů GPS 

Průběh závodu: - start 1. úseků proběhne po vlnách z vymezeného prostoru centra závodu, kam se  
  závodníci dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Před vstupem do tohoto prostoru 
  si závodníci vynulují a zkontrolují svůj čip. 

   - závodníci dalších úseků mohou do předstartovního prostoru vstupovat až po   
  odstartování závodníka, který jim bude následně předávat, před vstupem do tohoto  
  prostoru si vynulují a zkontrolují čip 

   - všechny tratě probíhají diváckou kontrolou v areálu (150), poté následuje závěrečný  
  pytlík (4-6 min) 

   - závodník dobíhající od sběrné kontroly (100) doběhovým koridorem odhodí na  
  vyhrazeném místě mapu a pokračuje na předávku - nejprve razí cílovou jednotku, poté  
  předává dotykem ruky dalšímu úseku 

   - závodníci na 2. - 4. úseku poté absolvují povinný úsek k mapám, kde si sami berou mapu 
  s označením shodným se svým startovním číslem/úsekem (mapy jsou řazeny dle čísel  
  vzestupně ve třech řadách nad sebou - druhý úsek je v horní řadě, třetí v prostřední a  
  čtvrtý ve spodní řadě) - dbejte pokynů pořadatelů 

   - závodníci 1. - 3. úseků vbíhají těsně před cílem do levého koridoru, kde orazí cíl a  
  následně předávají; závodníci 4. úseků vbíhají těsně před cílem do pravého koridoru 

   - pořadí závodníků čtvrtých úseků je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou - po 
  proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až 
  do okamžiku vložení čipu do cílové jednotky     

Tratě:    - provoz ve městě bude uměle zpomalen, přesto dbejte vlastní bezpečnosti. Všichni  
  závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

   - na tratích se mohou vyskytovat umělé překážky či zakázané oblasti  
  (možnosti značení viz výše), jejichž překonávání je zakázáno pod hrozbou 
  diskvalifikace; některé kontroly mohou být umístěny v jejich těsné blízkosti 

    



kategorie 
1. / 3. úsek 2. / 4. úsek startovní 

čísla 
start            

1. úseků délka kontrol délka kontrol 

DH21 2,2 - 2,3 17 2,7 - 2,8 21 1 - 33 10:05 

DH18 1,7 - 1,8 15 2,3 - 2,4 19 301 - 334 10:00 

DH14 1,5 - 1,6 14 1,8 17 401 - 407 12:00 

DH140 1,7 - 1,8 15 2,3 - 2,3 18 721 - 730 12:05 

DH180 1,8 - 1,9 15 2,3 - 2,4 19 731 - 747 12:00 

DH220 1,5 - 1,6 14 2,1 18 772 - 780 12:00 

DH240 1,5 - 1,6 14 1,8 17 781 - 785 12:05 

MIX 1,8 - 1,9 14 1,8 - 1,9 14 801 - 823 12:05 

 

Časový limit:   120 minut 

Cíl:   - v centru závodů 
   - výdej map bude přibližně od 13:00 (bude upřesněno) 
   - uzávěrka cíle 14:00 

Výsledky:  - průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů 
   - online výsledky budou na www stránkách (http://splits.racom.eu) 
   - celkové výsledky budou zveřejněny na (http://www.ob-luhacovice.cz/MCRsprinty2016/) 

Vyhlášení výsledků: 11:30 proběhne v centru závodů květinové vyhlášení kategorií DH21 
   13:30 proběhne v centru vyhlášení nejlepších závodníků mistrovských kategorií, dále  
   Veteraniády a kategorie DH14 

Upozornění:  provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele  
   závodů 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vít Kunčar - ředitel závodu                                                                                                         Libor Slezák - hlavní rozhodčí 

http://splits.racom.eu/
http://www.ob-luhacovice.cz/MCRsprinty2016/


 



 

 



Plánek shromaždiště - sobota: 

 

 

 

Plánek shromaždiště - neděle: 

 

 

 



 


