
POKYNY ZÁVODU                                          
                                            

Krajské finále škol 2011  
 

Pořadatel: TJ Slovan Luhačovice  z pověření Valašské oblasti sekce OB ČSOS 
Datum: 11. května 2011 
Centrum:                      fotbalové hřiště TJ Tatran Havřice Uherský Brod – kabiny fotbalového        
                                       oddílu  
Parkování:                    parkoviště před fotbalovým hřištěm 
Presentace:                   na shromaždišti od 09:00 do 10:15  
Druh závodu: sprint 
Start 00:  11.00 hod, start intervalový,  
Popisy kontrol:            v centru – samoobsluha a  na mapách 
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.  

Vzdálenosti:                 parkoviště – centrum   0 m 
                                      Centrum – start  1000 m bude značeno modrobílými fáborky  
                                      Centrum – cíl      1000 m bude značeno modrobílými fáborky 
Mapa: Chrástka , mapováno 4-5  2011  
                                     měřítko 1:4 000  (všechny kategorie) , E = 2m,   podle ISSOM (sprint) 
                                     Mapa tištěna na pretexový papír. 
                                     Mapoval:  Vít Kunčar, Marek Cahel 
Terén:                          Příměstský s dobrou průběžností i viditelností, Občasné pasáže s výskytem 

podrostu 
  
                                      POZOR !!! V lese je včelín, který bude v době závodu ohraničen 

zákazem, toto bude taky vyznačeno na mapě – ZÁKAZ VSTUPU 
Prostor závodu:           Povinný úsek na mapový start značen červenými fáborky, povinný úsek od 

sběrné kontroly do cíle značen červenými fáborky  
                                      
Limity :                        pro všechny kategorie 150 minut 
Výsledky:                     předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli 
Vyhlášení vítězů:        vyhlášení bude provedeno ihned po skončení závodu. Diplomy a ceny 

obdrží první tři závodníci v kategorii. 
Občerstvení:                V centru závodu – hospůdka na hřišti,  s obvyklým sortimentem  pivo, limo 
                                      párek v rohlíku atd… 
První pomoc:               v prostoru centra závodu 
Ředitel závodu:           Vít Kunčar  
Hlavní rozhodčí:         Libor Slezák  
Stavba tratí:                Marek Cahel 
Poznámky:                   umývání v centru    
                                      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 ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti 
                                      Velmi děkujeme mysliveckému sdružení Uherský Brod a  TJ Tatran 

Havřice za vstřícnost s níž nám umožnili konání závodu. Všem 
účastníkům přejeme úspěšný závod.  


