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P O K Y N Y 

 
                             11. OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK VALAŠSKÉ OBLASTI 

 
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačního běhu 
 
Pořadatel:  TJ Slovan Luhačovice 
 
Datum:  25.října 2008 
 
Centrum: nově opravená škola na Maršově  

6 km S od Uherského Brodu – směr Prakšice - odbočka nad městem u 
střelnice  - lesem cca 4 km   
 

UPOZORNĚNÍ:       Na silnici III/49718 v úseku Velký Ořechov - Pašovice bude v termínu 
od 11. 10. 2008 do 15. 11. 2008 z důvodu, kterým je dokončování 
rekonstrukce silnice, částečná uzavírka - provoz upraven dopravním 
značením. 

 
Parkování:             v centru vesnice, při parkování dbejte pokynů pořadatelů a respektujte                       

vjezdy do domů. 
 

 Prezentace: Na shromaždišti ve škole     08:30 – 09:15 
Žádáme vedoucí oddílů, aby provedli odhlášení nepřítomných    
závodníků. Dodatečné přihlášky jsou ve většině případů možné jen na 
uvolněná místa po odhlášených. 

 
Čas vítěze: Předpokládaný čas dle Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB. 
 
Popisy kontrol: Popisy kontrol v centru samoobsluha 
 
Způsob ražení: Pro všechny kategorie  elektronický systém ražení Sportident; jeden SI 

čip nesmí být v závodě použit dvakrát. Závodník je povinen ve 
startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V 
případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod 
kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s 
náhradním ražením je povinen v cíli ihned předat ke kontrole. Na 
pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj 
čip i v případě, že závod nedokončí. Závodníci kategorie HDR, P3, P5 
se dostaví na start v čase 0 - 70 

 
Start: 0:00 = 10:00, intervalový start, dle startovní listiny 

HDR , P3, P5 = 0 - 70 
   
Vzdálenosti:  parkoviště - centrum    200 m 
   centrum – start  900 m modrobílé fáborky 
   centrum – cíl   0 m 
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Mapa: Formát A4 – pretex  

Uherský Brod „MARŠOV“ M 1:10 000, E 5 m, stav podzim 2008  
Mapy se nebudou v cíli odebírat, chovejte se v duchu fair-play. 

   Hl. kartograf Bob Háj.  
 

Terén: Mírně zvlněný s měnícím se charakterem lesa, dobře průběžný, hustá 
síť cest a průseků. 

    
Prostor závodu: Povinný úsek na mapový start značený červenými fáborky, povinný 

úsek od sběrné kontroly do cíle značen červenými fáborky. 
 
Limity :                      Pro všechny kategorie 150 min. 
 
Výsledky: Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli 
 
Vyhlášení vítězů: vyhlášení a ocenění všech závodníků kategorie HDR, tří nejlepších 

v kategoriích HD10N,C - HD12C, HD14C a  vítězové ostatních 
kategorií. 
Vyhlášení celkového žebříčku Valašské oblasti za rok 2008 kategorie 
HD10, HD12, HD14  
 

WC: v budově školy 
 
UPOZORNĚNÍ:     „PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU DO OBJEKTU ŠKOLY V OBUVI   
                                   S HŘEBY !!!! „ 
 
Občerstvení: V centru závodu –  stánkový prodej s obvyklým sortimentem.  

 
První pomoc: V prostoru centra závodu 
 
Ředitel závodu: Vít Kunčar 
Hlavní rozhodčí: Libor Slezák 
Stavba tratí:  Josef Hubáček 
 
Složení Jury:  upřesněno v den závodu 
 
Poznámky: umývání v centru-voda a lavory,  
 výše vkladu při protestech 200,- Kč. 
 Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 
 Pořadatel žádá všechny účastníky, aby se v areálu shromaždiště  

chovali slušně, a umožnili tak využívání  objektu orientačními běžci 
i v budoucnu.  

 
Předpis: Závodí se podle platných pravidel ČSOB a soutěžního řádu Valašské 

oblasti. 
 
Velmi děkujeme Domu dětí a mládeže Uherský Brod, občanům obce Maršov, 
mysliveckému sdružení Pašovice-Maršov i vlastníkům lesa za vstřícnost, s níž nám 
umožnili konání závodu. Všem účastníkům přejeme úspěšný závod a příjemně  prožitou  
sportovní sobotu. 


