
                 R O Z P I S               
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) 

Přihlášky: 
do úterý 21. dubna 2015 do 23:59:59 hod 
pozdější přihlášky s 200% vkladem (mimo kategorie HDR, P a T) a jen dle možnosti 
pořadatelů (počet volných míst ve startovní listině). 
Přihlášky zasílejte přes přihlašovací systém ORIS , ve vyjímečných případech e-mailem na 
adresu lceprihlasky@gmail.com (nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, 
případně požadavek na zapůjčení čipu). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení 
odpovědi. 

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

Kategorie: 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D (75% délky H21C), H35C, H45C, H55C, 
H65C 
HD10N – fáborkovaná trať 
HDR – fáborkovaná trať – s doprovodem – libovolný start 
P – jednoduchá trať pro příchozí, délka cca 3 km – libovolný start 
T – tréninková trať, délka cca 5 km – intervalový start 

Vklady: 
kategorie HD 10-14, HD10N, HDR, P, T – 50,-Kč 
ostatní kategorie – 90,- Kč 
půjčovné SI čipu – 40,- Kč (mimo žactvo) 
Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci. 

Centrum: 
Nová Lhota - Vápenky – Penzion U Černého potoka 48.8743731N, 17.6293917E 



Prezentace: 
8:00 – 9:00 hod  
 

Start 00 = 10:00 hod – intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P – libovolný start) 
 
Systém ražení: 
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení na 
prezentaci. Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. Možno použít čipy 5. – 11. 
generace. V případě ztráty čipu budeme vybírat 900,- Kč. 

Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

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

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

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy 
budou zveřejněny v ORISU 

Občerstvení: 
Po doběhu v cíli voda se sirupem.  

Vzdálenosti: 
centrum – start do 1500  m 
centrum – cíl    do   300  m 

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 . Celý prostor závodu se nachází 
v CHKO Bílé Karpaty 

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 ),                                                                
hlavní kartograf: Bohumil Háj                                                                                                     
Tisk: TJ Slovan Luhačovice                                                                                                   
Mapy budou vodovzdorně upraveny 



 

Informace: 

http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/4.OŽ - Vápenky 25.4.2015 

tel.:+420 775 007 388 (ředitel závodu). 

Vyhlášení: 
Po závodě pro kategorie HD10 – 14, HD10N. První tři závodníci obdrží drobné ceny. 
V kategorii HDR dostanou všichni drobnou cenu při vyčtení SI čipu. V rámci oblastního 
mistrovství na klasické trati budou v ostatních kategoriích vyhlášeni pouze vítězové. 

Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. 

Libor Slezák  Lužné 1032, 763 26  Luhačovice  

 

V Luhačovicích  15. 3. 2015 
 

Vít Kunčar 
ředitel závodu 

 

 

 

 

 

 

 


