
                 POKYNY               
1. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti 

Oblastní mistrovství ve sprintu,  

2. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti  

Datum konání: 
sobota 28. března 2015 

Pořádající orgán:                     
Český svaz orientačních sportů – Valašská oblast 

Pořádající subjekt: 
TJ Slovan Luhačovice oddíl orientačního běhu  (LCE) 

Druh závodu: 
1. OŽ – závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol, zařazen do Rankingu     
s koeficientem 1,02. 
 

2. OŽ – závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol, - kategorie DH10, DH12, 
DH14, HD10N, HDR 
ostatní kategorie - závod jednotlivců ve sprintu s volným pořadím kontrol – Free Order, 
zařazen do Rankingu s koeficientem 1,00. 

Centrum (platí pro oba závody): 
Slavičín – sportovní hala u fotbalového hřiště 49.0891639N, 17.8780319E                                                                       
Pořadatel žádá účastníky, aby se v areálu centra závodu chovali slušně. Pro převlékání 
využijte prostory sportovní haly a krytou tribunu fotbalového stadionu.. Prosím do sportovní 
haly nevstupovat v běžecké obuvi.  Žádáme účastníky závodu, aby nevstupovali na 
fotbalovou plochu – trávník !!!                             
Pozor: závody se konají v centru města. Doporučujeme všem, aby si dávali pozor na své 
osobní cennosti (mobily, peníze apod.) !    

Parkování:                                             
Na parkovišti u sportovní haly pouze omezené množství. Parkoviště v centru města. Dbejte 
pokynů pořadatele. 

Prezentace: 
8:30 - 9:15 hod – výdej obálek pro oba závody, dohlášky na 1. OŽ 
11:30 - 12:00 hod – výdej obálek pro přihlášené pouze na 2. OŽ, dohlášky na 2. OŽ 

Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské 
oblasti. 



 

Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Popisy kontrol:                                            
1.OŽ – samoobsluha v centru závodu (ale i na mapě)            
2.OŽ – pouze na mapě  

Způsob ražení (platí pro oba závody):             
Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sportident; jeden SI čip nesmí být v závodě 
použit dvakrát. Je možné použít čipy 5 - 11. generace. V případě ztráty zapůjčeného čipu 
budeme vybírat 800,- Kč. 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 – 45. Kategorie HD10N a HDR mají fáborkovanou trať, oranžová 
barva fáborků pro oba závody. 

Freeorder (platí pro 2.OŽ):                      
Závod s volným pořadím kontrol (free order). Kontroly na mapě nejsou spojeny čarou a 
nejsou označeny pořadovým, ale pouze kódovým číslem. Závodníci absolvují VŠECHNY 
kontroly na své trati v libovolném pořadí.                    
Kategorie DH10, DH12, DH14, HD10N, HDR mají závod jednotlivců ve sprintu s pevným 
pořadím kontrol.  

Start 00: 
1. OŽ – 00 = 10:00 hod – intervalový start dle startovní listiny          
kat. HDR a P: 0 – 45 čas měřen od krabičky start             
2. OŽ – 00 = 12:30 hod  - intervalový start dle startovní listiny                                               
kat. HDR a P: 0 – 45 čas měřen od krabičky start 

Vzdálenosti:                        
parkoviště – centrum: 0 m (přilehlá parkoviště v centru města  do 150m)                                     
start i cíl pro oba závody bude v areálu fotbalového stadionu (vše na dohled z tribuny)             

Mapa:                       
Slavík l, 1: 4 000, E=2,5 m, stav únor 2015, mapový klíč ISSOM 2007, formát A4, budou 
vodovzdorně upraveny.  
Hlavní kartograf  Michal Hubáček 

UPOZORŇUJEME NA ZAKAZ P ŘEKONÁVÁNÍ OBJEKT Ů DEFINOVANÝCH 
V MAPOVEM KLÍ ČI           
                                   
Mapy se po 1.OŽ  budou vybírat – oddílové sáčky v cíli . Po 2.OŽ se mapy nebudou vybírat. 
Žádáme všechny závodníky, aby dodržovali princip fair-play. Děkujeme. 

 
 



 
 
Terén: 
Městský terén. V prostoru závodu je slabý automobilový provoz, dbejte opatrnosti!!! 

Prostor závodu:                   
Povinný úsek od sběrné kontroly do cíle značen červenými fáborky. Trať kategorie HDR 
značena oranžovými fáborky. Žádáme respektování značky soukromý pozemek 527 (olivově 
zelená), která se nesmí překonávat. Jedná se často o soukromé zahrádky a podobně. 

Zakázané prostory: 

Veškeré prostory mimo značené cesty na start. Dbejte pokynů pořadatele. 

WC a umývání:               
V šatnách sportovní haly – nevstupujte v běžecké obuvi. 

Limit (platí pro oba závody):               
Pro všechny kategorie 40 minut. 

Výsledky:                     
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. 

Vyhlášení výsledků:                           
Tři nejlepší v kategorii HD10N, H/D10C, H/D12C, H/D14C obdrží  drobnou cenu.       
Všichni závodníci kategorie HDR obdrží sladkou cenu.                                                            
V rámci oblastního mistrovství ve sprintu (dopolední závod) budou v ostatních kategoriích 
vyhlášeni pouze vítězové.                   
Vyhlášení se uskuteční po každém závodě zvlášť. 

Občerstvení:                  
V cíli voda se sirupem. V hale bufet s občerstvením.  

První pomoc:                  
V centru závodu. 

Složení JURY:               
Upřesnění v den závodu. 

 

Funkcionáři: 
ředitel závodu – Martin Plášek 
hlavní rozhodčí – Libor Slezák  R1 
stavitel tratí – Marek Cahel  R1 

 

 



 

Poznámky:                         
Výše vkladu při protestech 200,- Kč.         
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 

 

V Luhačovicích  25. 3. 2015                    
Martin Plášek 
ředitel závodu 

 


