
POKYNY 
Sobota 3.6.2017:  4. závod žebříčku B-Morava v orientačním běhu, 5. závod 
žebříčku MSK, 7. závod HŽJ  na klasické trati Rankingový závod s koeficientem 
1,04 Veřejný závod v orientačním běhu  
Neděle 4.6.2017: 5. závod žebříčku B-Morava, 6. závod žebříčku MSK  
v orientačním běhu na krátké trati. Rankingový závod s koeficientem 1,04. 
Veřejný závod v orientačním běhu. 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů  
Pořádající subjekt: Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s.   
Datum: 3.- 4. 6. 2017  
Druh závodu: Sobota – závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím 
kontrol. Neděle – závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol   
 
Centrum: Restaurace Malajka, Karlovice ( cca 6 km východně od Vrbna pod 
Pradědem) GPS: 50.1051061N, 17.4545511E 
 
Kategorie:  D14B, D16B, D18B, D20B, D21B,D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, 
D65B, D70B, D75B, H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H21K, H35B, H40B, H45B, H50B, 
H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B DH10N,  
D10C,D12C,D14C,D16C,D18C,D20C,D21C,D35C,D45C,D55C,  
H10C,H12C,H14C,H16C,H18C,H20C,H21C,H35C,H45C,H55C,H65C P, T, HDR  
 
Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu Sekce OB.  
 
Prezentace: Sobota 9:30-11:00 hod.  Pro kluby, které mají v pořádku platby a 
nepožadují změnu, je možná i pozdější prezentace. Neděle 8:30-9:30 hod.  
  
Parkování: Na vyznačených komunikacích a přilehlých soukromých pozemcích. Bude 
vybírán poplatek za parkování – osobní auta 50 Kč, autobusy 100 Kč na oba dny. 
Příjezd a parkování bude řízeno pořadateli.  
Zázemí pro závodníky: Pouze oddílové stany.  
Čas startu 00: Sobota: 12:00 hod. Neděle: 10:00 hod. 
Způsob startu: intervalový, kategorie T,P a HDR libovolný v čase 0-90. 
Vzdálenosti: Parkování – centrum: 100 – 1000m  
            Centrum – start sobota: 1700 m, převýšení 80m 
            Centrum – start neděle :2700 m, převýšení 20m 
            Centrum – cíl sobota i neděle:  0 m  
 
Kategorie  HDR a DH 10N:   jednoduchá smajlíková trať, většinou po cestách a 
pěšinách. Na závodní trati bude na každé křižovatce, v případě správného 
rozhodnutí, umístěný smějící se „smajlík“. Naopak na chybných volbách bude 
umístěn smajlík co se mračí, tzv. „mračoch“. Pokud dítě potká „mračocha“, 
znamená to, že zvolená cesta je chybná. Musí se vrátit zpět na křižovatku a 
zvolit jinou cestu, na které bude „smajlík“. 
Popis terénu: podhorský smíšený  les v nadm. výšce 500-698 mnm se středně 
hustou sítí komunikací, v některých oblastech členité porostové pasáže. 

V lese probíhá intenzivní těžba, pořadatelé  aktualizovali mapu  do 
poslední chvíle. Je ale možné, že se v prostoru přesto vyskytnou 
nové či zvětšené stávající paseky či cesty. Klasifikace cest se může 
také měnit v závislosti na použití těžké lesní techniky. Důležité 
změny budou zakresleny do mapy a vyvěšeny na startu. 
 
Zakázaný prostor: všechny louky v okolí cíle, na mapě značeno červeným 
šrafováním. Všechny lesní prostory s výjimkou cesty na start. 
Mapy: sobota: pro kategorie DH16 - DH35 mapa Uhlíř  1:15.000, ekvidistance 5m, 
stav 7-10/2016, revize květen 2017, mapový klíč ISOM 2000, formát A4. Pro 



ostatní kategorie mapa Jelení vrch  1:10.000, ekvidistance 5m, stav 7-10/2016, 
revize květen  2017, mapový klíč ISOM 2000, formát A4. 
Neděle  - Mořské oko 1:10.000, ekvidistance 5 m, stav 7-10/2016, revize květen 
2017, mapový klíč ISOM 2000, Formát A4  Mapovali: Matula, Piro, Lenhart, 
Cigoš.  Mapa bude vodovzdorně upravena.  
Zvláštní mapové značky: výrazný strom – zelený kroužek, vývrat – zelený 
křížek, plošinka – hnědý křížek, jiný umělý objekt – černý křížek 
Předchozí mapy: Mořské oko  (2000).  
Popisy kontrol: formou samoobsluhy na shromaždišti 
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. Možno použít všechny typy SI. 
Doporučujeme čipy 5.-11. generace. Pro nestandardní čipy budou na prezentaci 
přichystány testovací kontroly. Zapůjčení čipu 40 Kč/závod, jeho ztráta 1000 
Kč/ks. 
Protesty: Písemně s vkladem 400 Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa pro 
zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: Richard Klech, Husova 538, 793 26 
Vrbno p.P. 
Kontaktní informace: Web: http://vrb-zb-20175.webnode.cz/ 
                     Richard Klech tel. 604272155, richoklech@seznam.cz 
Start:      Kategorie T, P, HDR, startují ze zvláštního koridoru na startovací 
krabičku od času 00 do času 90. Organizace startu: závodník vstupuje do 
prvního koridoru 3 minuty před svým startem, v koridoru je povinen provést 
vymazání čipu a kontrolu vymazání čipu. Po startu je povinný úsek na mapový 
start (začátek orientace) označený v terénu lampiónem. 
Cíl: Sobota a neděle – závodník ukončí závod oražením cílové krabičky. 
Vyčítání čipů v prostoru cíle. Závodník, který nedokončil závod, je povinen 
vyčíst si čip v prostoru cíle. Mapy se odevzdávají a budou vydávány v den 
závodu po ukončení startu. Uzávěrka cíle v sobotu v 17:45, v neděli v 15:00. 
Občerstvení: při sobotním závodě na mapě značeno kelímkem, každý den v cíli 
Ubytování: Pořadatel zajišťuje jen ze soboty na neděli v tělocvičně za 70 
Kč/osoba (omezená kapacita 70 osob). Oddíly dostanou informace na prezentaci.  
Stravování: V centru závodu bude zajištěna běžná bufetová nabídka jídla a 
bohaté občerstvení.  
Vyhlášení výsledků: ihned po skončení závodu, bude upřesněno rozhlasem, 
vyhlašujeme v žákovských kategoriích 1.-3. místo, u ostatních pouze vítězové 
WC:  mobilní TOI-TOI na shromaždišti 
Mytí: v lavorech u potoka 
Časový limit: sobota 150 minut, neděle 90 minut  
Zdravotní služba: Zajištěna v centru závodu. 
Jury: členství bude nabídnuto – Libor Slezák, Jan Fiala, Mirek Hadač                          
 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu: Jitka Krätschmerová, hlavní rozhodčí: 
sobota- Milan Binčík, neděle Richard Klech, stavitelé tratí: sobota – R.Klech, 
neděle – M. Binčík  
 
Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování 
prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.  
 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS platné v roce 2017. 

Poděkování partnerům a sponzorům: CK  Atis, Restauŕace Malajka, firma Bellama – p. Čížek, obec 

Karlovice, Lesy ČR, Obec Karlovice.  

http://vrb-zb-20175.webnode.cz/

