
1. OŽ – závod oblastního žebříčku Valašské oblasti na krátké trati 

závod Rankingu s koeficientem 1.00, veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 

 

           ROZPIS    

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 

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

Datum:  sobota 25. 3. 2023  

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

Centrum: Uherský Brod - Maršov, areál DDM - 49.0752092N, 17.6791233E 

Prezentace:  8:30 - 9:30 v centru závodu 

Vzdálenosti: centrum - parkování - do 500 m 

  centrum - start - do 1200 m 

  centrum - cíl - 100 m 

Start 00:  10:00 intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR, P a T - libovolný start) 

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C,  

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H75C, H90C, 

HD10N - fáborkovaná trať 

HDR - „rodiče s dětmi“ fáborkovaná trať - libovolný start 

  P - jednoduchá trať pro příchozí (obtížnost DH12C) - libovolný start 

  T - tréninková trať - libovolný start 

  Předpokládané časy vítězů dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Přihlášky:  do pondělí 20. 3. 2023 23:59 v informačním systému ORIS: 1. OŽ – KRÁTKÁ TRAŤ. Výjimečně je 

možné zaslat přihlášku e-mailem: prihlaskylce@gmail.com.  

Přihlášky do úterý 21. 3. 2023 23:59 jsou za zvýšený vklad (150 % - mimo kategorie HDR, P a T), poté 

budou možné pouze dle možností pořadatele za dvojnásobné startovné. 

Vklady:  kategorie DH10-14, HD10N, HDR - 100 Kč 

  ostatní kategorie, P, T - 150 Kč 

  půjčovné SI - 40 Kč (mimo žactvo), ztráta SI - 900 Kč; k zapůjčení pouze kontaktní SI 

Platby:  hotově při prezentaci 

nebo na účet u České spořitelny, a. s. - 1404908319/0800 

  Var. symbol: 1xxxx - xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

Mapy:  MARŠOV - sever, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017-2, stav červenec 2021, hlavní kartograf: Matěj 

Klusáček, revize březen 2023 - Marek Cahel 

Pro všechny kategorie budou mapy upraveny vodovzdorně. 

http://www.ob-luhacovice.cz/
https://mapy.cz/s/bepavubasu
oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7523
mailto:prihlaskylce@gmail.com


Terén:   středoevropský, kontinentální; kopcovitý, smíšený les s převahou listnatého - středně hustá síť cest, 

proměnlivá hustota porostů s různou průběžností, místy podrost 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! Jednotky systému 

SportIdent budou nastaveny do bezdotykového režimu BEACON. 

Občerstvení: pití po závodě v centru u vyčítání, pořadatelský bufet 

Funkcionáři: ředitel závodu - Marek Cahel, R1 

  hlavní rozhodčí - Vojtěch Sýkora, R2 

  stavitel tratí - Johan Vavrys, R3 

Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa, na kterou je možné zaslat protest 
  proti výsledkům: Vojtěch Sýkora - vojtech7@seznam.cz 

GDPR:   Přihlášením se na závody každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně fotodokumentace na webu závodu a v 

informačním systému ORIS. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka 

na závody, pro propagaci vašeho klubu OB) zejména vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte 

s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

Informace: na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice, Marek Cahel – Mara.C@seznam.cz 
 

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

 

V Luhačovicích 27. 2. 2023 

Marek Cahel  


