
POKYNY ZÁVODU  
 

12. OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK VALAŠSKÉ OBLASTI  NA KRÁTKÉ TRATI 
 

Pořadatel: TJ Slovan Luhačovice  z pověření Valašské oblasti sekce OB ČSOS 
Datum: 22. říjen 2011 
Centrum:                     areál fotbalového h řiště Sokol Pozlovice                                      
Parkování:                  dle pokynů pořadatelů – autobusy , osobní auta  v uličkách Pozlovic 
Presentace:                na shromaždišti v areálu fotbalového hřiště  08:00 - 9:30 hod, 
                                    žádáme vedoucí oddílů,  aby provedli odhlášení nepřítomných závodníků. Dodatečné přihlášky 

jsou ve většině případů možné jen na uvolněná místa  
Druh závodu: krátká  trať 
Start 00:  10:00 hod, start intervalový, kategorie HDR a  P   mohou startovat  libovolně v čase od 0 do 60  

po domluvě se startérem. 
Čas vítěze:                   předpokládaný čas dle soutěžního řádu ČSOS v OB 
Popisy kontrol:           v centru – samoobsluha a také na mapě 
Způsob ražení:       pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sportident, jeden SI čip nesmí být použit v 

závodě 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, P  se dostaví na start v čase 0-60. 

Vzdálenosti:                 parkoviště – centrum ... do 500 m  
                                      centrum – start   ... 1000 m ale i 100m převýšení 
                                      centrum – cíl . ..       0 m 
Mapa: Obora , revize 8-10  2011, 
                                     měřítko 1:10 000  (všechny kategorie) , E = 5m,  
                                     Mapa tištěna na pretexový papír. 
                                     Revidovali: Marek Cahel, Vít Kunčar, Franta Škoda, Jan Vyoral   
Terén:                          středoevropský, průběžný, množství cest a terénních prvků. Místy v lese podrost.                                      
Prostor závodu:         povinný úsek od sběrné kontroly do cíle značen červenými fáborky  
                                     Při přeběhu silnice III. t řídy dbejte zvýšené opatrnosti  ! 
Limity :                        pro všechny kategorie 150 minut 
Výsledky:                     předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli 
Vyhlášení vít ězů:        vyhlášení a ocenění všech závodníků kategorie HDR, 3 nejlepší v kategorii HD10N,C  - HD12C -  

HD14C a vítězové ostatních kategorií. 
                                      Bude vyhlášen a také celoro ční sout ěž OŽ v kategoriích DH10,12,14. 
Občerstvení:                v centru závodu – stánkový prodej s obvyklým sortimentem. 
První pomoc:               v prostoru centra závodu. 
Ředitel závodu:           Vít  Kunčar 
Hlavní rozhod čí:          Libor Slezák  
Stavba tratí:                 Marek Cahel 
Složení Jury:               upřesněno v den závodu 
Poznámky:                  umývání v centru   voda – 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 platný ch pravidel ČSOS a sout ěžního řádu Valašské  oblasti 
 

Velmi d ěkujeme TJ Sokolu Pozlovice, obci Pozlovice za vst řícnost s níž nám umožnili 
konání závodu. 

 
Děkujeme za finan ční spoluú čast   Luha čovskému Zálesí, o.p.s., , Fondu mládeže a sportu 
Zlínského kraje a Pivovaru Janá ček. 
 
Všem ú častník ům přejeme úsp ěšný závod a p říjemn ě prožitou sportovní sobotu. 

 

 

                

                                              

 


