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MISTROVSTVÍ MORAVY 2018 
 

21. 4. 2018 Žebříček B - Morava - klasická trať 
22. 4. 2018 Český pohár štafet, Česká liga klubů (C) 

 

POKYNY 

Společná ustanovení 
 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů  
Pořádající subjekt:        TJ Slovan Luhačovice oddíl orientačního běhu (LCE)  
 
Datum:                            21. (sobota) - 22. (neděle) dubna 2018 
 
Ubytování:   Luhačovice - sokolovna (mapa) - 49.0989736N, 17.7551944E 
    
V pátek bude sokolovna otevřena od 20:00 hod. V sobotu ráno, prosíme, opustit sál do 10:00 hod. 
Doporučujeme si odnést všechny věci s sebou (tělocvična bude zamčená, ale ne hlídaná). V sobotu bude 
otevřena od 17:00 hodin, v neděli, prosíme, opusťte budovu do 09:00 hod. 
 
Občerstvení:  teplá jídla i bufetový sortiment v centru závodu (v sobotu restaurace v centru závodu, 

trdelníky U Lišáka; v neděli stánek hasiči Petrůvka a stánek Dobrá káva), pivo, limo 
- během sobotního závodu se budou vyskytovat (na postupech i na kontrolách) 
občerstvovací stanice s pitnou vodou 
 

WC:      v centru závodu TOI-TOI + v sobotu restaurace Bowling (do budovy prosím 
nevstupujte v závodní obuvi); na startu sobotního závodu nebude umístěno WC 

 
Popis terénu:    
 
Středoevropský kontinentální terén. Úpatí hřebenů Bílých Karpat, nadmořská výška 300 - 450 (v neděli 330 - 
511) m. n. m. Středně hustá síť komunikací. V sobotu převažuje listnatý les, místy rozbrázděný erozními rýhami 
až strmými roklemi. V SV části prostoru smíšený „valašský“ terén. Terén místy zarostlý podrostem (ostružiní) – 
doporučujeme pevnější pokrývku dolních končetin nebo prorážečky. V sobotu všechny kategorie přebíhají 
málo frekventovanou silnici 2. třídy. V neděli typický kopcovitý valašský krpál, místy zarostlý ostružiním. Síť 
komunikací je poměrně hustá, která ale v členitých svazích nijak neomezuje orientační hodnotu terénu. Celý 
prostor závodu se nachází v CHKO Bílé Karpaty.  
Celý prostor je poznamenán dvěma vichřicemi z loňského roku - v lese se mohou vyskytovat nové vývraty a 
pozůstatky z nedávné těžby. 
 
Zvláštní mapové značky: zelený křížek - vývrat 
   černý křížek - jiný umělý objekt 
 
Zakázané prostory:  Prostorem závodu se rozumí veškerý les a okolí centra a z toho důvodu se jedná o 
   zakázaný prostor. 

- zakázané značky: 518 nepřekonatelný plot; 520 oblast se zákazem vstupu (privát) 
 
Mytí: v centru k dispozici hadice s vodou a lavory; ve sportovní hale sprchy (doporučujeme 

využít, v sokolovně na ubytování jich je nedostatek) 
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Zdravotnická služba:  první pomoc je zajištěna v cíli, všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 
 
Způsob ražení:   SportIdent 

- klasické - klasické SI jednotky. 
- štafety - všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení 

BEACON. Bližší informace zde. Pořadatel zapůjčení bezkontaktních čipů SIAC 
nezajišťuje. 

 
Výsledky:         - předběžné výsledky budou zveřejněny v centru závodu 
   - oficiální výsledky budou vystaveny na webové stránce závodu 
 
Protesty: písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu Libor Slezák, Lužné 1032, 76326 Luhačovice.  
 
Jury:    bude upřesněno před startem závodů 
 
Hlavní pořadatelé:  

ředitel:  Vít Kunčar (R3) 
hlavní rozhodčí: Libor Slezák (R1)  
stavitel tratí: Marek Cahel (R1) 

 
Informace:  Vít Kunčar  ok2zv@seznam.cz (+420 775 007 388) 

Libor Slezák slezak.libor@gmail.com (+420 777 073 560) 
http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/mmoravy2018/menu-id-106.html 

 
Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.  
 
Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu 

ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2018 

 

sobota 21. 4. 2018 - klasická trať 
 
1. závod Žebříčku B-Morava, Český pohár veteránů, Ranking (koeficient 1.04) 
 
Centrum:                      Luhačovice - sportovní areál Radostova (mapa)  
 
Prezentace:   9:30 - 11:30 v centru závodu 
 
Vzdálenosti:   

- centrum - start = 555 m po modrobílých fáborkách (převýšení 55 m) - cesta 
křižuje málo frekventovanou silnici 2. třídy - dbejte opatrnosti 

- parkování - centrum - do 500 m 
- centrum - cíl = 0 m 
- centrum - ubytování - 1,5 km 

 
Parkování:   organizované pořadatelem, na přilehlých komunikacích - bez poplatku 
 
Start:              00 = 12:00 

- 3 koridory (1. CLEAR - 2. CHECK - 3. SIAC OFF - vypnutí bezdotykového režimu 
pro čipy SIAC) 

- kategorie HDR, P mají speciální koridor a volný startovní čas v rozmezí 0 - 120 
startovního času. 

 
Cíl:   v centru závodů - mapy se odevzdávají, budou vydávány cca od 15 h 
 
Časový limit:   180 min 
 
Mapa: 

LUHAČOVICE - RADOSTOVA - 1:15 000, E=5m, ISOM 2017, stav březen 2018 (kategorie DH16-35B) 
RADOSTOVA - 1 : 10 000, E=5m, ISOM 2017, stav březen 2018 (pro kategorie žactva, P, T, HDR a pro 
kategorie DH40B a vyšší) 

- hlavní kartograf: Zdeněk Lenhart, mapovali: Zdeněk Lenhart, Bohumil Háj 

http://www.orientacnibeh.cz/novinky-sekce-ob/v-sezone-2018-s-bezkontaktnim-razenim
mailto:ok2zv@seznam.cz
mailto:slezak.libor@gmail.com
http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/mmoravy2018/menu-id-106.html
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.7572107&y=49.0958747&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9o101xT6.e&ud=49%C2%B05%2732.604%22N%2C%2017%C2%B045%2714.217%22E


- tisk: Nord Service (pro kategorie P, HDR - tisk TJ Slovan Luhačovice) 
- mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny 

 
Popisy kontrol:   samoobslužný výdej v centru 
 
Vyhlášení výsledků  

- proběhne po skončení závodu v centru – předp. čas zahájení vyhlášení 16:30 
- v kategoriích DH10 - DH21 - závodníci na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny  
- u veteránských kategorií budou vyhlášeni pouze vítězové 
- v kategorii HDR budou všichni odměněni při vyčítání čipů  
- kategorie P, T4, T6 nebudou vyhlašovány 

 
Informace: Vít Kunčar  ok2zv@seznam.cz (+420 775 007 388) 

Libor Slezák slezak.libor@gmail.com (+420 777 073 560) 
http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/mmoravy2018/menu-id-106.html 

 
Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.  
 
Důležitá upozornění: 

- všechny kategorie na trati přebíhají málo frekventovanou silnici 2. třídy (běh po okraji 
silnice není pro volby postupů zakázaný); doprava bude pořadateli zpomalována, 
přesto dbejte opatrnosti 

- kategorie D/H10C, D/H12C a HDR razí těsně před přeběhem silnice kontrolu - místo 
bude kontrolováno pořadatelem 

- kategorie D10C, H10C a HDR mají v orientačně náročné pasáži fáborky vyznačenou 
část postupu (viz ukázku zákresu na mapě). Postup podél fáborků není povinný, ale 
slouží jen k usnadnění přeběhu složitou pasáží. 

- v případě zájmu využijte sprchy v šatnách sportovní haly (v centru závodu) - 
v sokolovně jich je nedostatek… 

- novinkou klíče ISOM 2017 je zobrazení místa výdeje map (příčná čárka) a 
povinného úseku na mapový start (viz ukázku zákresu) 

- platí přísný zákaz vstupu na dolní (travnaté) fotbalové hřiště (do 12 h probíhá 
v areálu fotbalové utkání) 

 
Plánek shromaždiště: 
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neděle 22. 4. 2018 - štafety 
 
2. kolo Českého poháru štafet, 2. kolo České ligy klubů, Veřejný závod štafet 
 
Centrum:                      louka západně od obce Petrůvka (mapa) 
 
Prezentace:   SO 14:00 - 16:00 v centru sobotního závodu (pozor, změna oproti rozpisu) 

NE 8:00 - 9:00 v centru závodu (pouze pro ty oddíly, které se nezúčastní sobotního 
závodu a případné změny). 

 
Vzdálenosti:   

- centrum, start, cíl = 0 m 
- parkování - centrum - do 400 m 
- centrum - ubytování - 7 km 

 
Parkování:   organizované pořadatelem, na přilehlé louce - poplatek 20 Kč 
 
Start   po vlnách (viz níže tabulku s parametry tratí) od 10:00 

- před vstupem do předávkové zóny je každý závodník povinen si vymazat a 
zkontrolovat čip (oražení CHECK aktivuje bezdotykové ražení SI AIR) 

 
Cíl:    v centru závodů 
 
Mapa:  

LUHAČOVICE - OBĚTOVÁ, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017, stav březen 2018 
- hlavní kartograf: Zdeněk Lenhart, mapovali: Evžen Cigoš, Bohumil Háj 
- tisk: Nord Service 
- mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny 
- na mapě jsou pro lepší čitelnost zmenšená čísla kontrol (z 24 na 20 pt.) 

 
Popisy kontrol:  pouze na mapě (pravý okraj) 
 
Soupisky:  v přihláškovém systému ORIS bude možné do soboty do 20:00 (zahraniční soupisky 

možno odevzdat v sobotu na prezentaci). 

- v neděli ráno jsou možné již pouze změny na úseku vynucené např. nemocí - 
nejpozději hodinu před startem 

  
Parametry tratí, čísla, vlny: 

 
Organizace závodu: 
Start prvních úseků proběhne po vlnách dle rozpisu v centru závodu. Závodníci jsou povinni dodržet povinný 
úsek k mapovému startu.  

KATEGORIE 1. úsek 2. úsek 3. úsek start (0 = 10:00) čísla 

DH12 2,9-3,0 km / 145 m / 9 k 10 171 - 195 

DH14 3,2 / 155 / 12 3,3 / 170 / 13 10 141 - 170 

D18 4,3-4,4 / 250 / 17 05 121 - 140 

D21 5,0 / 255 / 19 00 101 - 114 

D105 4,3-4,4 / 250 / 17 3,7 / 180 / 16 4,3-4,4 / 250 / 17 15 201 - 208 

D135 3,7 / 165 / 14 3,4 / 160 / 14 3,7 / 165 / 14 00 211 - 220 

H18 5,6 / 300 / 20 05 51 - 76 

H21 6,7 / 390 / 22 00 1 - 30 

H105 5,2 / 260 / 19 4,4 / 200 / 16 5,2 / 260 / 19 10 221 - 224 

H135  4,5 / 220 / 16 4,1 / 200 / 14 4,5 / 220 / 16 15 231 - 243 

H165 3,6-3,7 / 175 / 14 3,1 / 135 / 13 3,6-3,7 / 175 / 14 05 251 - 259 

MIX 3,9-4,0 / 160 / 14 3,2 / 135 / 12 3,9-4,0 / 160 / 14 15 261 - 290 

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.8263044&y=49.1059619&z=14&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9of51xT8O6&ud=49%C2%B06%2734.813%22N%2C%2017%C2%B047%2745.622%22E


Od kontroly 150 (bezprostřední přístup ke kontrole je zakázaný!!!) vede divácký povinný úsek procházející 
centrem závodu až do rohu louky, odkud následuje pro všechny kategorie závěrečný pytlík o délce 4-8 min. 
Závodník dobíhající od sběrné kontroly doběhovým koridorem odhodí na vyhrazeném místě mapu a pokračuje 
na předávku. Nejprve razí cílovou jednotku, poté předává dotykem ruky dalšímu úseku. 
Třetí úseky vbíhají v cíli do levého koridoru, kde bude cílová jednotka umístěna až za cílovou čarou. Pořadí 
závodníků posledních úseků v cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou 
čarou musí závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové 
jednotky. 
 
Povinné úseky:  nedodržení povinného úseku bude trestáno diskvalifikací 

- na mapový start 

- od kontroly 150 

- od sběrky (100) do cíle 
 
Ukázková předávka proběhne v 9:45. 
 
Vyhlášení výsledků:  - předpokládaný čas vyhlášení výsledků bude v 13:00 

- vyhlášeny budou první tři štafety v kategoriích žáků, DH18, DH21 a vítěze 
veteránských kategorií (MIX se nevyhlašuje) 

 
Plánek shromaždiště: 
 

 
 
 

 
 

Marek Cahel 
Vít Kunčar 

Libor Slezák 


