
                   POKYNY               
4. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti 

Oblastní mistrovství na klasické trati  

Datum konání: 
sobota 25. dubna 2015 

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

Druh závodu: 
4. OŽ – závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol, zařazen do 
Rankingu     s koeficientem 1,02. 
 

Centrum: 
Nová Lhota - Vápenky – Penzion U Černého potoka 48.8743731N, 17.6293917E                                     
Pořadatel žádá účastníky, aby se v areálu penzionu chovali slušně. Pro převlékání prosím 
využijte prostory  hřiště a dvorku areálu. Do hospody a na toalety prosím nevstupovat 
v běžecké obuvy s hřeby!!! 

Parkování: 
Pro oddíly, které přijedou autobusem, vystupte před penzionem a autobus se na točně (cca 
250m dál) otočí vrátí zpět a zaparkuje na parkovišti poblíž rekreačního střediska Vápenky 
(cca 500m ). Osobní automobily budou parkovány na příjezdové komunikaci, dbejte pokynů 
pořadatele. 

Prezentace: 
8:00 – 9:00 hod 

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: 
Pouze samoobsluha v centru závodu,   na mapě nebudou. 

Start 00 = 10:00 hod – intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P – libovolný start) 
 

Vzdálenosti: 
centrum – start 700 m (70m stoupání) 
centrum – cíl    250 m                  
centrum – parkování – přilehlá komunikace směrem od Penzionu U černého potoka k RS 
středisku Vápenky 



Systém ražení: 
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být 
použit v závodě  dvakrát. Možno použít čipy 5. – 11. generace.  V případě ztráty zapůjčeného 
čipu budeme vybírat 900,- 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 v čase 0-60. Kategorie HDR a HD10N mají fáborkovanou trať, oranžová 
barva fáborku. 

Mapa:                                                                                                                                
Vápenky -  Kamenná bůda, 1:15 000, E = 5m, ISOM 2000, stav zima 2014                          
(pro kategorie DH16, DH18C, DH21C, H21D )                                                                                                        
Vápenky – U Černého potoka  1:10 000, E = 5m, ISOM 2000, stav zima 2014     (pro 
kategorie DH14C a nižší a pro kategorie DH35C a vyšší, P,T ),                                                                
hlavní kartograf: Bohumil Háj                                                                                                     
Tisk: TJ Slovan Luhačovice                                                                                                   
Mapy budou vodovzdorně upraveny 

Mapy se budou v cíli vybírat do oddílových sáčků. 

Terén:                                                                                                                                      
úpatí hřebenů Bílých Karpat, nadmořská výška 400 – 690 m.n.m. , střídání tří typů terénu – 
většinou členité svahy v čistém listnatém lese nebo bukové nálety , členité nepravidelné 
paseky a horské louky, s množstvím soliterních buků. Cestní síť je poměrně hustá, která ale v 
členitých svazích nijak neomezuje orientační hodnotu terénu . Upozorňujeme, že závod 
probíhá v CHKO Bílé Karpaty, prosím dodržujte pokyny pořadatelů a zákázané prostory 
v mapě (louky s výskytem chráněných rostlin). 

Prostor závodu:                                                                                                                                                  
Povinný úsek od sběrné kontroly do cíle značen červenými fáborky. Povinný úsek  na mapový 
start značen červenými fáborky. Trať HDR , HD10N oranžové fáborky.            
Centrum – start značen modrobílými fáborky.                                                                
Centrum – cíl    značen modrobílými fáborky. 

Zakázané prostory:                                              
Veškeré prostory mimo značenou cestu na start. Dbejte pokynů pořadatele.  

WC a umývání:                                                                        
V prostorách Penzionu U černého potoka – nevstupujte v běžecké obuvi. 

Limit:                                                                             
Pro všechny kategorie 150 minut.  

Výsledky:                                                                    
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodu.  

Vyhlášení výsledků:                                                    
Všichni závodníci kategorie HDR obdrží sladkou cenu. Tři nejlepší v kategorii HD10N-
H/D21D obdrží drobnou cenu. Veteránské kategorie, P a T budou vyhlášeni pouze vítězové. 
Vyhlášení se uskuteční ihned po skončení závodu. 



Občerstvení:                                                             
V cíli voda se sirupem. Na občerstvovačce voda. V Penzionu U černého potoka možnost 
obědu. Upozorňujeme závodníky, že rekreační středisko Vápenky bude v sobotu uzavřeno pro 
veřejnost – soukromá akce. 

První pomoc:                                                          
V centru závodu. 

Složení JURY:                                                        
Upřesnění v den závodu. 

Funkcionáři: 
ředitel závodu – Vít Kunčar 
hlavní rozhodčí – Libor Slezák  R1 
stavitel tratí – Josef Hubáček R3, Zdeněk Slezák R3 

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

Děkujeme všem sponzorům. 

V Luhačovicích  21. 4. 2015 
 

Vít Kunčar 
ředitel závodu 

                                                                            

                       

                

                     


