
POKYNY 
12. závodu Oblastního žeb říčku Valašské oblasti,  

závod Rankingu s koeficientem 1.0  
veřejný závod v orienta čním b ěhu  

 
Datum: 
sobota 26. října 2013    
       
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast  
 
Pořádající subjekt: 
TJ Slovan Luhačovice  oddíl orientačního běhu 
 
Centrum: 
Hotel Vega – hřiště u hotelu ,  Pozlovice   49°8'16.687"N, 17°46'53.503"E 
V hotelu Vega zákaz převlékání, prosím použít oddílové tunely. 
 
Parkování: 
Na parkovišti u hotelu Vega,dále na přístupové cestě k hotelu- dbejte pokynů 
pořadatelů 
 
Prezentace: 
Na shromaždišti v hotelu Vega od 8:30 do 9:30 
Žádáme vedoucí oddílů, aby provedli odhlášení nepřítomných    závodníků. Dodatečné přihlášky 
jsou ve většině případů možné jen na uvolněná místa po odhlášených. 

  
Čas vít ěze: 
Tratě jsou o 10-15% prodlouženy oproti předpokládaným časům dle Soutěžního řádu ČSOS. 
                     
Popisy kontrol: 
Popisy kontrol v centru – samoobsluha (nebudou na mapě) 
 
Způsob ražení: 

                        Pro všechny  kategorie  elektronický systém ražení Sportident; jeden SI čip nesmí být v závodě 
použit dvakrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu 
mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením 
kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli ihned 
předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i 
v případě, že závod nedokončí. Závodníci kategorie HDR, P,  se dostaví na start v čase 0 - 65 

 
Start : 
0:00 = 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny 
kat. HDR a P - libovolný start  0-65      čas měřen od oražení krabičky START 

 



Vzdálenost: 
Parkoviště-centrum     0-300m 
Centrum-start               do 100m modrobílé fáborky 
Centrum – cíl               0 m 
 
Mapa: 
VEGA     M 1:10 000, E=5m, stav podzim 2013 
Formát A4 – vodovzdorně upravena 
 
Terén: 
Mírně zvlněný s měnícím se charakterem lesa, dobře průběžný, hustá síť cest a průseků 
 
Prostor závodu: 
Povinný úsek na mapový start značený červenými fáborky, povinný úsek od sběrné kontroly do 
cíle značen červenými fáborky. 
 
Zakázané prostory: 
zákaz vstupu na soukromé pozemky v okolí centra závodů, zákaz vstupu na vyznačené 
zakázané pozemky v mapě  
 
Systém ražení: 
Elektronický systém SPORTident (možnost použít čipy 5.,6.,8.i 9.generace) v případě ztráty 
zapůjčeného čipu budeme vybírat 700,-Kč 
 
WC: 
V budově hotelu Vega, zákaz vstupu s obuví s hřeby 
 
Limity: 
Pro všechny kategorie 90 min 
 
Výsledky: 
Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli 
 
Vyhlášení vít ězů: 
Vyhlášení a ocenění všech závodníků kategorie HDR 
Tři nejlepší v kategorii HD10N, D10C,D12C,D14C, H10C,H12C,H14C 
Vítězové ostatních kategorii 
 
Vyhlášení celkového žebříčku Valašské oblasti za rok 2013 kategorie HD10, HD12, HD14 
 
Občerstvení: 
V cíli voda se sirupem, dále v restauraci hotelu VEGA – dodržujte čistotu 
 
První pomoc: 
V prostoru centra závodu 
 
 
Složení Jury: 
Upřesnění v den závodu 
 
 



 
Ředitel závodu: 
Vít Kunčar 
Hlavní rozhod čí: 
Libor Slezák 
Stavitel tratí:  
Marek Cahel 
  
Poznámky: 
Umývání v centru – voda a lavory 
Výše vkladu při protestech 200,- Kč¨ 
Závodníci závodí na vlastní nebezpečí 
 
Pořadatel žádá účastníky, aby se v areálu shromaždiště  chovali slušně. Pro převlékání využijte 
oddílové stany, osobní automobily – nepřevlékat se v hotelu. 
 
Předpis: 
Závodí se podle platných pravidel ČSOS  a soutěžního řádu Valašské oblasti 
  
 
Poděkování za umožnění pořádání sportovní akce patří hotelu Vega, Městu Luhačovice, obci 
Pozlovice, Lesy ČR, singulární společnosti, mysliveckému sdružení Pozlovice, Horní a Dolní 
Lhota,  firmě  MDP GEO  a  Kare. 
. 
Tento závod finančně podporuje 
 

 


