
TJ Slovan Luha ovice – oddíl orienta ního b hu

ROZPIS ZÁVODU 

5. OBLASTNÍ ŽEB Í EK VALAŠSKÉ OBLASTI

Druh závodu: Klasická  tra
Datum: Sobota  27. 6. 2009 
Po adatel: TJ Slovan Luha ovice
Místo konání: Shromaždišt  je u nov  opravené bývalé školy v obci Maršov. P íjezd je po 

cest  z odbo ky mezi Uherským Brodem a Prakšicemi ,  odkud bude cesta 
po adateli zna ena.

Prezentace: Od  8.30 do 9.15 na shromaždišti 
Start 00:  10.00 hod, start intervalový, kategorie HDR, P3 a P5  mohou startovat v 

libovolném ase po domluv  se startérem 
Kategorie: DH10N, HDR (rodi e s d tmi) - fáborky 

DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH40C, 
DH45C, DH50C, DH55C, H60C, H65C, p íchozí P3, P5 

Funkcioná i závodu: editel:                   Vít Kun ar
 Hlavní rozhod í:     Libor Slezák 
 Stavitel tratí:           Ji í Stacke  
 Kartograf:               Bohumil Háj 
P ihlášky: Do soboty 20.6. 2009  23 h 59 min prost ednictvím p ihlašovacího systému 

www.obhana.cz, vyjíme n  email: rade.bednarik@gisarchstudio.cz    Pokud 
neobdržíte reply, p ihláška není doru ena. V p ihlášce podle formátu SOB 
uve te  reg. íslo, jméno, kategorie, íslo ipu, p ípadn  požadavek na 
zap j ení ipu.

Vklady: Žactvo a p íchozí 50 K , ostatní 70 K . P j ovné ipu 40 K . Žactvo do 
DH14 p j ovné neplatí. P ihlášky po termínu za dvojnásobný vklad, toto se 
nevztahuje na kategorie HDR, P3 a P5. P ihlášky v den závodu jen dle 
možností po adatele. Platby prosíme uhradit p i prezentaci.

Mapa: Újezdecký les, mapováno 01-5/2009, m ítko 1:15 000, E = 5m, tisk 
laserovou technikou na vod  odolný Pretex formátu A4-A3. 

Terén: Mírn  zvln ný s m nícím se charakterem lesa 
Systém ražení: Sportident. 
Parkování: Dle pokyn  po adatel  v ulicích obce do 500m od shromaždišt .
Vzdálenosti. Centrum- start vzdálenost  do 1500m, centrum – cíl  do 300m. 
Informace: e-mail: vit.kuncar@vavrys.cz ,   tel.  733643047  

www.ob-luhacovice.cz
Protesty: S vkladem 200 K  u hlavního rozhod ího.
P edpis: Závodí se dle platných pravidel SOB
Délky tratí: Dle sout žního ádu Valašské oblasti 
Ob erstvení: V cíli a stánkový prodej na shromaždišti ( vedoucí Václav Stacke ) 
R zné: Každý závodník startuje na vlastní nebezpe í. Rankingový koeficient 

závodu je 1.00 .
Upozorn ní: V dob  konání sout že probíhá v prostoru závodu kladení mlá at srn í

zv e. Je zakázán jakýkoliv kontakt s t mito mlá aty a volné pobíhání 
ps .

             Vít Kun ar                                                                     Libor Slezák 
editel závodu                                                                hlavní rozhod í


