
POKYNY 
 4. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti - sprint 

Ranking s koeficientem 1,00 - veřejný závod v orientačním běhu 
 

Datum sobota 4. května 2013 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast 

Pořádající subjekt KČT – OB Holešov 

Centrum Holešov, fotbalové hřiště (u koupaliště), WGS 49°20'5.287"N, 17°35'18.893"E 

Prezentace 9:00 – 9:30 hod na shromaždišti 

Start 00 v 10:00 hod, intervalově, pro HDR a P libovolně  

Výsledky výsledky budou průběžně zveřejňovány v centru závodu, oficiální výsledky a mezičasy na 
http://obholesov.webnode.cz/  

Občerstvení V centru závodu bude restaurace, kde bude možné zakoupit občerstvení. 

WC V centru závodů, restaurace, šatny u prezentace  

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

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

HD10N - fáborkovaná trať bez doprovodu, HDR - fáborkovaná trať s doprovodem - libovolný start  

P - jednoduchá trať pro příchozí délka cca 1,5 km - libovolný start  

T - normální trať pro příchozí délka cca 2,7 km - intervalový start  

Vklady HD10C – HD14C, HD10N, HDR a P - 50 Kč, ostatní 90 Kč 

půjčovné čipu 40 Kč (žactvo do DH14 včetně zdarma) 

přihlášky v den závodu jen na volná místa, platby při prezentaci 

Systém ražení pro všechny kategorie - elektronický systém SPORTident, zapůjčení čipu na prezentaci 

požadavky na zapůjčení čipu prosím uveďte v přihlášce, v případě ztráty čipu úhrada 700,- Kč  

Předpis závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti  

Časy vít ězů dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti, u kategorií dorostu a dospělých budou směrné časy 
cca o 25% prodloužené 

Vzdálenosti parkoviště - centrum do 100 metrů, centrum - start cca 0 metrů, centrum - cíl - 0 metrů  

Vyhlášení  asi v 12:30 hod, bude upřesněno, vyhlášení do kategorií HD14 včetně, HDR všichni 

Mapa Neptunův Trojzubec, 1:5 000, E = 2,5 m, stav květen 2013, mapovali Věra Krajčová a Anna 
Stackeová, v OCADu kreslil Marek Cahel, mapový klíč ISSOM 2007, formát A4  

Popis terénu rovinatý, otevřený prostor, 50% zámecký park, 50% městská zástavba, velmi dobrá průběžnost i 
viditelnost 

Funkcioná ři ředitel závodu:Antonín Peška-R3, hlavní rozhodčí: Antonín Peška-R3, stavitel tratí: Marek Cahel-R2 

Zvláštní mapové 
značky 

zelené kolečko – výrazný strom, zelený puntík – keř nebo jednotlivý strom, zelený křížek – vývrat, 
černý křížek – jiný umělý objekt  

Protesty písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu  

adresa pro písemné protesty: KČT-OB Holešov Tyršova 1479, Holešov, 769 01 

Upozorn ění všichni se závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí, závod se koná za plného provozu, 
dávejte pozor při přebíhání komunikací 

 
Doporu čujeme návšt ěvu Holešovského zámku, prohlídka od 13:00 hod. 

 
 



 


