
ROZPIS 
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: 
 
Datum: 
sobota 31.března 2012      dopoledne – sprint     odpoledne – krátká trať 
       
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast  
 
Pořádající subjekt: 
TJ Slovan Luhačovice  oddíl orientačního běhu 
 
Centrum: 
Sportovní hala  Uherský Brod - část Havřice - centrum obce,  49°1'54.651"N, 17°37'18.039"E 
 
Funkcioná ři: 
ředitel závodu – Vít Kunčar 
hlavní rozhodčí – Libor Slezák 
stavitel tratí – Marek Cahel 
 
Přihlášky: 
výhradně pomocí přihlašovacího systému Hanácké oblasti (http://www.obhana.cz/prihlasky.asp) 
do úterý 27.03.2012 23:59 za základní vklady, později již jen dle možností pořadatelů. 
Výjimečně je možné zaslat přihlášku e-mailem na : ob@gisarchstudio.cz (přihláška je platná až po 
obdržení reply) 
 
Systém ražení: 
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení na 
prezentaci. Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. Možnost použít čipy 5., 6., 8. i 9. 
generace. V případě ztráty čipu budeme vybírat 700,- Kč. 
 
Předpokládané časy vít ězů: 
dle platného soutěžního řádu Valašské oblasti 
 
Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské 
oblasti. 
Oba závody jsou vyhlašovány jako Mistrovství oblast i- s možností nominace na M ČR. 
Kategorie DH20 se ve Valašské oblasti nevypisuje. Závodníci, kteří spadají do této věkové 
kategorie, proto  soutěží v kategorii DH21. Nejlepší závodníci (DH20), kteří splňují věkový limit,  
tak budou mít zajištěn postup do vyšší soutěže (MČR). 
 
 
Upozorn ění: 
Všichni  závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.  
Při závod ě ve sprintu je zákaz použití obuvi s h řeby !!! 
Dbejte na opatrnost u hlavní cesty ve vesnici. 



Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.  
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele 
závodu.  
 
Občerstvení: 
Po doběhu v cíli voda se sirupem. Pohostinství v blízkosti centra závodu. 
 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu. Oficiální výsledky a mezičasy budou 
zveřejněny na www stránkách závodu 
 
Vyhlášení obou závod ů: 
Bude provedeno až po odpoledním závodě na krátké trati.  
Vyhlášeni budou  všichni v kategorii HDR, v kategoriích HD10N, HD10-14 - první tři závodníci 
obdrží diplomy a drobné ceny. V ostatních  kategoriích budou vyhlášeni pouze vítězové. 
 
 
Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro 
písemné protesty: Libor Slezák    Lužné 1032   763 26 Luhačovice 
 
 
 

Ustanovení pro závod ve sprintu 
 
Prezentace: 
od 8:00 do 9:30 v centru  
 
Start 00: 
v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start) 
 
Druh závodu: 
závod jednotlivců ve  sprintu  s pevným pořadím kontrol 
 
Kategorie: 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C,  D35C, D45C, D55C 
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C,  H35C, H45C, H55C, H65C 
D10N, H10N - fáborkovaná trať 
HDR - fáborkovaná trať - rodiče s dětmi - libovolný start 
P - jednoduchá trať pro příchozí - libovolný start 
T - tréninková trať - intervalový start 
 
Vklady: 
kat. HD10-14, HD10N, HDR, P, T - 50,- Kč 
ostatní kategorie - 70,- Kč 
půjčovné SI čipu - 40,- Kč (mimo žactvo) 
Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci 
 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum do 300 -  metrů, 
centrum - start - do 500 metrů  
centrum - cíl - do 200 metrů 
 
Terén: 
Vesnická zástavba s nepravidelnou sítí převážně asfaltových komunikací , u sportovního areálu-
louky, pastviny s množstvím plotů a průchodů 
 
Mapa: 
Havřice, 1:4.000, E=2 m, mapováno březen 2012, mapový klíč ISSOM 2007, formát A4, tisk na 
pretexový papír. Hlavní kartograf Marek Cahel. 



 
 

Ustanovení pro závod na krátké trati 
 
Prezentace: 
od 12:00 do 13:30 
 
Start 00: 
v 14:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start) 
 
Druh závodu: 
závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
 
Kategorie: 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C,  D35C, D45C, D55C 
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C,  H35C, H45C, H55C, H65C 
D10N, H10N - fáborkovaná trať 
HDR - fáborkovaná trať - rodiče s dětmi - libovolný start 
P - jednoduchá trať pro příchozí délka cca 2 km - libovolný start 
T – normální trať pro příchozí délka cca 3 km - intervalový start 
 
 
Vklady: 
kat. HD10-14, HD10N, HDR, P, T - 50,- Kč 
ostatní kategorie - 70,- Kč 
půjčovné SI čipu - 40,- Kč (mimo žactvo) 
Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci 
 
 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum do 300 metrů 
centrum - start - do 1200 metrů  
centrum - cíl - 1200 metrů 
 
Terén: 
Příměstský les, průběžný, zahrádkářská osada s množstvím plotů.  
 
Mapa: 
Chrástka  1:10.000 E=5m    pro kategorie DH16,DH18,DH21 
Chrástka, 1:7.500, E=5m,   ostatní kategorie 
mapováno prosinec 2011, mapový klíč ISSOM, formát A4, tisk na pretexový papír. Hlavní kartograf 
Bohumil Háj. 
 
 
. 
V Luhačovicích  19.2.2012                                              Vít Kunčar – ředitel závodu 
                                                                                        Libor Slezák – hlavní rozhodčí 
                                                                                        Marek Cahel – stavitel tratí 
 

 
 
 


