
1. kolo Valašské jarní ligy - krátká trať 

 

POKYNY         

Pořádá:  TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu (LCE)  

Datum:  sobota 30. 5. 2020 

Druh závodu: závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

Centrum: Pozlovice, parkoviště nad přehradou - 49.1198,17.7782; na shromaždišti nebude prostor pro 

oddílové stany, nebude zajištěno WC, občerstvení ani vyvěšování či vyhlašování výsledků 

Parkování: prioritně na parkovišti nad přehradou (prostor i pro bus), další možnosti zde (v případě naplnění 

nutno hledat parkování v Pozlovicích či Luhačovicích); parkoviště nad přehradou a u hráze je v letní 

sezóně placené (aktuálně však zdarma) 

Prezentace:  9:30 - 11:00 na JZ konci parkoviště nad přehradou (zde) 

Popisy kontrol: pouze na mapě 

Vzdálenosti: parkování - start - 100-600 m (100 m od JZ konce parkoviště nad přehradou) 

 cíl se nachází v blízkosti startu 

na start, resp. z cíle se přechází velmi frekventovaná silnice II. třídy - silnici přecházejte pouze 

v místě, hlídaném pořadateli (poblíž prezentace - bude nejblíže k poloze startu/cíle) 

Mapa:  NAD PŘEHRADOU - 1 : 10 000, E = 5 m - ISOM2017, formát A4; mapovali - Bob Háj, Evžen Cigoš (stav 

3/2018), drobná revize 2020; tisk laser OOB TJ Slovan Luhačovice; upraveny vodovzdorně. 

Terén:   svažitý (místy velmi prudce), nepříliš vrstevnicově členitý les s hustou sítí komunikací, místy zarostlý 

ostružiním; v lese se nachází nové paseky z kůrovcové těžby - mapa bude zběžně aktualizována 

Start:   00 = 10:00 intervalový 

Kategorie DH9 má libovolný startovní čas do času 80. 

Startovní koridor je tříminutový, během procedury si každý závodník v příslušných koridorech 

vynuluje (CLEAR) a zkontroluje (CHECK) svůj čip. V posledním koridoru bude jednotka SIAC test + 

START. Všechny kategorie startují na pokyny startéra oražením jednotky START. 

Cíl: v blízkosti startu, sběr a výdej map nebude organizován (dodržujte fair play) 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent Air+. Jednotky systému SportIdent budou nastaveny do bezdotykového 

režimu BEACON. Jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! 

SIAC battery test: v blízkosti prezentace  

Vyčítání SI:  na prezentaci (v blízkosti přechodu přes silnici), mezičasy budou zveřejněné pouze na internetu 

Občerstvení, WC: nezajišťujeme 

Výsledky: výsledky budou zveřejněny na www stránkách závodů, vyhlášení výsledků nebude 

Jury, protesty:  Vzhledem k tomu, že se nejedná o „soutěžní“ závod, nebudou vypsáni členové Jury. Své případné 

stížnosti nechte na doma  

Zdravotní služba: Nezajišťujeme. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Informace:       na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice; Marek Cahel - Mara.C@seznam.cz (+420 702 135 766)  

Upozornění:  závod probíhá v CHKO Bílé Karpaty - prosíme o Vaši ohleduplnost 

Marek Cahel 

http://www.ob-luhacovice.cz/
https://mapy.cz/turisticka?x=17.7782000&y=49.1198421&z=17&source=coor&id=17.7782%2C49.1198
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=17.7763761&y=49.1181885&z=16&ut=parkoviště%20nad%20přehradou&ut=parkoviště%20kemp&ut=parkoviště%20přehrada&uc=9odYpxTX0rhTGh2C3.NfA1&ud=49°7%2711.672%22N%2C%2017°46%2742.370%22E&ud=49°7%2722.339%22N%2C%2017°47%279.291%22E&
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=17.7781356&y=49.1195033&z=18&ut=Nový%20bod&uc=9odHpxTWjg&ud=49°7%278.550%22N%2C%2017°46%2736.190%22E
http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/akce-pro-verejnost/menu-id-74.html

