
POKYNY 
1. závodu Oblastního žeb říčku Valašské oblasti, závod Rankingu s koeficientem 1.02  

oblastní mistrovství ve sprintu 
 veřejný závod v orienta čním běhu  

 
2. závodu Oblastního žeb říčku Valašské oblasti, závod Rankingu s koeficientem 1.02  

oblastní mistrovství na krátké trati 
 veřejný závod v orienta čním běhu  

Společná ustanovení: 
 
Pořádající subjekt:  TJ Slovan Luhačovice  oddíl orientačního běhu 
Datum:          sobota 31.března 2012      dopoledne – sprint     odpoledne – krátká trať 
Parkování :    v centru za sportovní halou a obchodem – nevjížd ět na h řišt ě s um ělou trávou  !!! 
                       autobusy – parkoviště u vjezdu do České Zbrojovky na parkovišti autoopravny MLM 
                       cca 150m od centra  
Presentace :   na shromaždišti v areálu sportovní haly 08:00 - 9:30 hod-sprint ,12:00-13:30 krátká 
                       trať žádáme vedoucí oddílu, aby provedli odhlášení nepřítomných závodníků. 
Druh závodu:    sprint +  krátká trať 
Start  :              sprint    00= 10:00 hod, start intervalový, kategorie HDR a P mohou startovat     
                        libovolném  čase od 0 do 60  
                        krátká trať 00=14:00  start intervalový, kategorie HDR a P mohou startovat     
                        libovolném  čase od 0 do 60 
čas vít ěze:      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 ...  0 m 
                          centrum – start  sprint .. .0 m  
                          centrum – cíl  sprint   . .. 0 m 
                          centrum – start krátká trať … 1200m   (furt do kopce) 
                          cíl krátká trať – centrum    …  1200m   (furt z kopce) 
Mapa:                sprint  Havřice , 1:4000 e =2m 
                          Zákaz obuvi s h řeby !!! 
                          krátká trať – Amerika , 1:7500 e =5m všechny kategorie mimo OM 
                                              Amerika , 1:10 000 e=5m kategorie DH16,DH18,DH21 
                          kategorie H21C – výměna map – oba okruhy natištěny na jednom listu – barevně     
                          vyznačeno  
                          všechny mapy budou tištěny na pretexový papír 
                          popisy – samoobsluha v centru, budou vytištěny také na mapách 
Terén:                sprint   
                          vesnická zástavba, v severní části ploty a ohradníky (snad bez el. proudu  ☺ ) 
                          krátká trať  
                          příměstský les a zahrádkářská kolonie, množství plotů 
                          pro oba závody  - PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA SOUKROMÉ POZEMKY   
                          (obdělané políčka, zahrádky, osazené pole) 
Výsledky:           předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli 
Vyhlášení vít ězů: vyhlášení a ocenění všech závodníku kategorie HDR, 
                              3 nejlepší v kategorii   DH10N,C - DH12C - DH14C  
                              vítězové kategorií DH16C,DH18C 
                              3 nejlepší závodníci kategorie DH21C a vítězové veteránských kategorii 
Občerstvení :       v centru závodu – pohostinství 



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. Přísný zákaz vstupu v obuvi s h řeby !!!!  
Předpis : Závodí se podle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti 
Velmi děkujeme městu Uherský Brod, TJ TATRAN Havřice, za vstřícnost s níž nám umožnili 
konání závodu. 
Děkujeme za finanční spoluúčast - Fond mládeže a sportu Zlínského kraje 
                                                        město Uherský Brod 
                                                        pivovaru Uherský Brod   
                                                        Šestákova pekárna 
                                                        Hotel U Brány 
                                                        VAVRYS CZ 
                                                        TJ Tatran Havřice 
 
Všem účastníkům přejeme úspěšný závod a příjemně prožitou sportovní sobotu 

                                
 
 

                                                 
 

                                                     


