
1. OŽ - Mistrovství Valašské oblasti a Veteraniáda ve sprintu, závod Rankingu s koeficientem 1.02 

2. OŽ - oblastní žebříček Valašské oblasti na krátké trati, závod Rankingu s koeficientem 1.00 

veřejné závody jednotlivců v orientačním běhu 

 

           POKYNY    

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 

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

Datum:  sobota 25. 3. 2017 - závod ve sprintu dopoledne, závod na krátké trati odpoledne  

Druh závodu:     1. OŽ - OM sprint: závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol 

  2. OŽ - krátká trať: závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

Centrum: OM sprint: Uherský Brod, náměstí 1. Máje 2057 - DDM Uherský Brod,    

    pracoviště Ekocentrum Chrpa (GPS: 49.0289711N, 17.6574458E) 

 OŽ krátká: Újezdec u Luhačovic, myslivecká chata (GPS: 49.0464794N, 17.6824100E) 

 V areálech je prostor pro stavbu oddílových stanů (doporučujeme v případě nepříznivého počasí). 

Parkování: OM sprint: osobní automobily na 2 parkovištích v blízkosti centra (dbejte pokynů pořadatelů) 

 OŽ krátká: osobní automobily na málo užívaných komunikacích (dbejte pokynů pořadatelů), 

   cesta na shromaždiště po červených fáborcích 

 Prosíme oddíly o zaslání informace, zda přijedou autobusem na email: kukatkoxxx@gmail.com. 

Prezentace:  OM sprint: 8:00 - 9:30 v centru závodu 

  OŽ krátká: do 10:00 v centru závodu OM sprint, od 12:30 do 13:00 v centru závodu KT 

Popisy kontrol: budou společně se startovními listinami vyvěšeny vždy v centru příslušného závodu 

Vzdálenosti: OM sprint: centrum - parkování - do 300 m 

    centrum - start - 200 m 

    centrum - cíl - 0 m 

  OŽ krátká: centrum - parkování - do 1,2 km 

    centrum - start - 500 m (převýšení 60 m, cesta nevede přes cíl) 

    centrum - cíl - 400 m 

Mapy:  OM sprint:  POD VINOHRADY - 1 : 4 000, E = 2 m - ISSOM 2007, formát A4; mapovali Zdeněk 

    Slezák, Bob Háj (2016), revize Marek Cahel; stav 3/2017; tisk OOB TJ Slovan  

    Luhačovice (laser) 

    Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom, zelená tečka - jednotlivý 

    strom/keř, černý křížek - umělý objekt 

  OŽ krátká: HOŘENŮŠEK - 1 : 10 000, E = 5 m - ISOM, formát A4; mapoval Bob Háj (2009), revize 

    Marek Cahel; stav 3/2017; tisk OOB TJ Slovan Luhačovice (laser) 

    Zvláštní mapové značky: zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek - vývrat, černý 

    křížek - umělý objekt, hnědý křížek - plošinka 

http://www.ob-luhacovice.cz/
http://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.6538840&y=49.0282536&z=16&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9oLX4xSvur&ud=49%C2%B01%2744.296%22N%2C%2017%C2%B039%2726.805%22E
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=17.6829410&y=49.0461754&z=18&base=ophoto&ut=Nový%20bod&uc=9oO.AxTA6q&ud=49°2%2747.326%22N%2C%2017°40%2756.676%22E


  Pro všechny kategorie budou mapy upraveny vodovzdorně. Mapy se odevzdávají v cíli - výdej od 

  11:00 h, resp. od 15:00 h. 

Terén:   OM sprint:  svažitá sídlištní a městská zástavba 

 OŽ krátká:  středoevropský kopcovitý terén, střídání rychlého listnatého lesa s dobrou  

   viditelností s porostově rozmanitými pasážemi; v těchto porostech se vyskytuje hustá 

   síť nově vzniklých průseků, které však nemusí být průběžné vysokou rychlostí (platí 

   především pro kategorie dorostu, dospělých a některé veteránské) 

Omezení obutí: Pro závod ve sprintu platí zákaz použití obuvi s hřeby (doporučujeme krosovou obuv se špunty). 

Start:   OM sprint: 00 = 10:00 

  OŽ krátká: 00 = 14:00 

  Pro oba závody platí intervalový start dle startovní listiny. Kategorie P a HDR mají libovolný startovní 

  čas do času 45 pro sprint (do 10:45) a do času 50 pro krátkou trať (do 15:00). 

  Startovní koridor je pro oba závody tříminutový, během procedury si každý závodník v příslušných 

  koridorech vynuluje (CLEAR) a zkontroluje (CHECK) svůj čip. Kategorie HDR a P startují na pokyny 

  startéra oražením jednotky START. 

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Časový limit: OM sprint: 45 min 

  OŽ krátká: 90 min 

Cíl:  OM sprint: v centru závodů, uzavření cíle v 11:45; výdej map od 11:00 

  OŽ krátká: vzdálen 400 m (jediná možná cesta z cíle značena červenými fáborky), cíl není  

    dostupný při cestě na start; uzavření cíle v 16:30; výdej map od 15:00 

Liniové tratě:  Kategorie HD10N a HDR mají linii v terénu označenou oranžovými fáborky. Především ve městě 

  dbejte osobní bezpečnosti. Neoražení kontroly  v těchto kategoriích bude trestáno penalizací 10 min. 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v závodě dvakrát! Závodník je povinen vyčíst 

  čip neprodleně po doběhu v centru. V případě selhání SI jednotek je závodník povinen orazit kleštěmi 

  R políčka umístěné na mapě. Závodník je v tomto případě povinen v cíli ukázat ražení na mapě. V

   případě ztráty zapůjčeného čipu bude pořadatel vybírat 900 Kč. 

Zakázané prostory:  

  OM sprint:  jsou veškeré prostory v přilehlém okolí centra závodů. Během závodu jsou to  

  zakázané prostory/objekty značené v souladu s normou ISSOM: 

 421 nepřekonatelná vegetace 

 521.1 nepřekonatelná zeď 

 524 nepřekonatelný plot nebo ohrada 

 526.1 budova 

 528.1 oblast se zakázaným vstupem 

  OŽ krátká:  bezprostřední okolí centra sice není prostorem závodu, jedná se však o chráněné 

  území PP Újezdecký les, proto prosíme nevstupovat do okolí mimo cesty na start a z/do cíle. Během 

  závodu je tato chráněná oblast označena plošným znakem 709 - Nepřístupná oblast (fialový šraf), 

  která se však nenachází na postupech. Některé delší tratě mají na postupech prostor označený  

  znakem 710 - Nebezpečná oblast. Jedná se o nově vykácenou paseku a její okolí se značným  

  množstvím nevyklizených větví, jejíž přebíhání není rizikové, ovšem nijak plynulé. 



Občerstvení: v cíli voda se sirupem; v centru obou závodů bude stánek s občerstvením se základním sortimentem, 

  v blízkosti centra OM sprintu supermarket 

WC:  pouze na shromaždišti obou závodů 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, oficiální výsledky budou zveřejněny v ORISu a 

  na www stránkách závodů. 

Jury:  Složení Jury bude uvedeno v centru závodů na informační tabuli. 

Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa, na kterou je možné zaslat protest 
  proti výsledkům - Marek Cahel, Ludkovická 540, 763 26 Luhačovice. 

Zdravotní služba: První pomoc zajištěna v cíli. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Vyhlášení výsledků: 

  OM sprint: proběhne v centru závodu sprintu přibližně od 11:30 (bude upřesněno rozhlasem). 

    Vyhlášeni budou nejlepší 3 závodníci ve všech kategoriích mimo HDR, P a T. Všichni 

    závodníci kategorie HDR obdrží při vyčítání SI sladkou odměnu.  

  OŽ krátká: proběhne v centru po skončení závodu (bude upřesněno). Vyhlášeni budou nejlepší 3 

    závodníci v kategoriích HD10N, DH10-14C a vítězové DH21C. Všichni závodníci  

    kategorie HDR obdrží drobnou cenu při vyhlášení výsledků. 

Funkcionáři: ředitel závodů - Jan Slíva, R3 

  hlavní rozhodčí - Marek Cahel, R1 

  stavitel tratí - Štěpán Mudrák, R3 

Informace:       na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice: 
   http://www.ob-luhacovice.cz/201702131076/poradame/oblastni-zavod/1.-a-2.-oz-v-roce-2017/menu-id-75.html 

  Jan Slíva - kukatkoxxx@gmail.com, 776 461 375 

Marek Cahel - Mara.C@seznam.cz, 702 135 766 

Upozornění:  závod 2. OŽ na krátké trati částečně probíhá v chráněné oblasti PP Újezdecký les - prosíme o Vaši 
  ohleduplnost 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Valašské oblasti sekce OB 

 

                                                                      

                                                                    
 

 

V Luhačovicích 23. 3. 2017 

Jan Slíva - ředitel závodu                                                                                                 Marek Cahel - hlavní rozhodčí 

www.blueprint.cz 

 

http://www.ob-luhacovice.cz/201702131076/poradame/oblastni-zavod/1.-a-2.-oz-v-roce-2017/menu-id-75.html


Parkování a centrum 1. OŽ - OM ve sprintu: 

 

    

Parkování a centrum 2. OŽ - krátká trať: 

 


