
 

 

Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast 
SKOB KOBRA VSETÍN - oddíl orientačního běhu 
9. OŽ sprint a 10. OŽ krátká trať Valašské oblasti 

6. PKŽ sprint a 7. PKŽ krátká tra ť Moravskoslezské oblasti 
 

................   Mistrovství Valašského království  ................. 
 

POKYNY 
 

Společná ustanovení pro oba závody: 
 

Datum:   Sobota 12. 10. 2013.  
 
Centrum:  Areál SOŠ Josefa Sousedíka, Benátky 1779, Vsetín; 49°20'17.155"N, 17°59'0.190"E 
     
Parkování:  Autobusy: V areálu školy, bude vybíráno 50Kč za autobus.  

Auta: V areálu školy do vyčerpání parkovací kapacity. Bude vybíráno 10Kč. Po naplnění 
kapacity budou řidiči naváděni na další parkoviště.  

   Prosím prohlédněte si plánek příjezdu (hlavně pro autobusy). U školy je řada jednosměrek! 
    
Popisy kontrol:  V centru závodu a mapách 
 
Startovní listina:  Na informační tabuli v centru závodu, na startu a na webu závodu 
 
Systém ražení:  Elektronický systém SportIdent.  
 
Zakázané prostory: Veškeré závodní prostory  
 
Předběžné výsledky: Budou vyvěšovány v centru závodu. 
 
První pomoc:  V centru bude k dispozici lékař. 
 
Šatny:   Ve škole, udržujte prosím čistotu!! Do tělocvičny je zakázáno vstupovat v botách. 
 
Občerstvení: Po doběhu v cíli. Na shromaždišti budeme provozovat bufet se základním sortimentem.  

V blízkosti centra bude v provozu místní restaurace a obchody. Možnosti stravování 
v samostatném plánku.  

Vyhlášení výsledků: Proběhne po závodě na krátké trati. První tři závodníci v žákovských a hlavních kategoriích 
obdrží diplomy a drobné věcné ceny. U ostatních kategorií jen vítězové. Budou vyhlášeni 
mistr a mistryně Valašského království v kategoriích DH21 (součet časů obou závodů) – 
obdrží speciální cenu. 

 Každý doběhnuvší závodník v kategorii HDR obdrží v cíli pamlsek. 
 

Jury:   Bude zveřejněna na informační tabuli  centru závodu. 
 
Protesty:  Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti výsledkům  
   na adresu: Roman Zbranek, Luh 1806, 755 01 Vsetín 
 
Předpis:  Závodí se dle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti. 
   Předpokládané časy vítězů budou v souladu se SŘ. 
   Rankingový koeficient závodu je 1.00. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 



 

 

Ustanovení pro závod ve sprintu: 
 
Prezentace:  V centru závodu od 800 do 900 hodin. Oddíly, které nebudou mít změny od 900 do 930 hodin. 
 
Start:  Intervalový: 00 = 1000 hodin.  

Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase mezi 0 – 60 po domluvě se startérem. 
 
Vzdálenosti:  Centrum – Start:  600 m / bez převýšení – modrobílé fáborky.  

Cesta na start překonává železniční koridor. Zákaz přecházení kolejí na přejezdu při 
spuštěné světelné signalizaci. Bude hlídáno pořadateli. Nechte si dostatečnou časovou 
rezervu, kdyby jel vlak 

   Centrum – Cíl: 0 m. 
 
Mapa:   Pozor, vlak!, 1:4 000, E = 2 m, mapový klíč ISSOM2007, tisk laser (SHOCart)  
   stav: Září 2013 
   autor: Roman Zbranek, Tomáš Bubela 
   formát A4, v případě nepříznivé předpovědi počasí bude vodovzdorně upravena.  
   Zvláštní mapové symboly: černý křížek – jiný umělý objekt (prolézačky, empire) 
       zelené kolečko – výrazný strom 
   Mapa bude v cíli odebírána. Výdej map po odstartování posledního závodníka. 
 
Terén:   Městská zástavba – převážně sídliště a parky  

Časový limit:  45 minut pro všechny kategorie. 
 
WC:   Využijte WC ve škole, cestou na start již není další možnost. 
 
Povinné úseky:  Fyzický start – mapový start (značeno fáborky) 
   Překonání železnice - podchod, nadjezd (značeno fáborky, v mapě a popisech) 
   Poslední kontrola – cíl (značeno fáborky, v mapě a popisech)  
 
Upozornění: Zákaz přebíhání železniční trati mimo vyznačené prostory (podchod, nadjezd). Bude 

kontrolováno pořadateli.  
Dodržujte zakázané značky a prostory!!  Seznam zakázaných mapových značek naleznete 
na webu závodu a vyvěšené v centru závodu. 

   Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 
 
Funkcionáři:   Ředitel závodu: Ing. Vladimír Hrbas 
   Hlavní rozhodčí: Roman Zbranek, R1 
   Stavitel tratí: Petra Koporová 

Ustanovení pro závod na krátké trati: 
 
Prezentace:  V centru závodu od 1300 do 1330 hodin. Oddíly, které nebudou mít změny od 1330 do 1400 

hodin. 
 
Start:  Intervalový: 00 = 1430 hodin.  

Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase mezi 0 – 60 po domluvě se startérem. 
 
Vzdálenosti:  Centrum – Start:  1900 m / 90 m převýšení – modrobílé fáborky. Cesta vede přes cíl – 

možnost odložení oblečení.  
Cesta na start přechází přes silnici první třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti (bude hlídáno 
pořadateli) 

   Centrum – Cíl: 900 m. 
 
Mapa:   Nad sochou Svobody, 1:10 000, E 5 m, mapový klíč ISOM2000, tisk laser (SHOCart) 
   stav: Září 2013 
   autor: Ing. Miroslav Sikora 
   formát A4, v případě nepříznivé předpovědi počasí bude vodovzdorně upravena. 
   Zvláštní mapové symboly: černý křížek – jiný umělý objekt 
       zelené kolečko – výrazný strom 
       hnědý křížek – plošinka 
   Mapa bude v cíli odebírána. Výdej map po odstartování posledního závodníka 
 
Terén:   Příměstský kopcovitý les s množstvím cest a různou průběžností. 



 

 

 
Časový limit:  90 minut pro všechny kategorie. 
 
WC:   Využijte WC ve škole, cestou na start pouze nouzové. 
 
 
Povinné úseky:  Fyzický start – mapový start (značeno fáborky) 
   Poslední kontrola – cíl (značeno fáborky, v mapě a popisech)  
 
Funkcionáři:   Ředitel závodu: Ing. Vladimír Hrbas 
   Hlavní rozhodčí: Roman Zbranek, R1 
   Stavitel tratí: Martin Klícha, R2 
 
 

 

 

 


