
Český svaz orientačních sportů 
POKYNY – lyžařský orientační běh (LOB) 

Mistrovství České republiky a veteraniáda na krátké trati 
Český pohár ONE WAY Cup,  žebříček A a B a veřejný závod 

 

Technické provedení 

TJ Zlaté Hory, oddíl orientačního běhu (ZLH) 

Centrum závodu 

horská chata Férovka, Rejvíz (50.2277675N, 17.3196125E) 

Datum 

Sobota 28. ledna 2017 - Mistrovství a veteraniáda ČR na krátké trati + Český pohár, 
žebříček A a B na krátké trati 
Neděle 29. ledna 2017 -  Český pohár, žebříček A a B na klasické trati 

 

Kategorie 

Kategorie Mistrovství ČR, veteraniáda, ČP, žebříček A a B a veřejný závod na krátké trati: 
D17, D20, D21, H17, H20, H21 (kategorie MČR) 
D35, D45, D55, D65, H35, H45, H55, H65, H75 (kategorie veteraniády) 
D12, D14, H12, H14,  H21B, TP (pro příchozí 2 - 3 km) 
 
Kategorie Český pohár, žebříček A a B a veřejný závod klasické trati: 
D21E, D12, D14, D17, D20, D21, D35, D45, D55, D65, 
H21E, H12, H14, H17, H20, H21A, H21B, H35, H45, H55, H65, H75, TP (4 - 5 km) 
 

Parametry tratí 

Budou přiloženy formou samostatné přílohy. 

Předpokládané časy 

Podle pravidel LOB, článek 13.2. 

Časový limit 

90 minut pro všechny kategorie 

Funkcionáři závodu 

 Ředitel závodů: Hana Pavlíková 

 Hlavní rozhodčí: Martin Kratochvíl 

 Stavitel tratí: Petr Mareček  

 Delegát: Milan Venhoda 

Informace 

Hana Pavlíková, e-mail: hanka@pavlikovi.cz, tel.: 732 142 944. Aktuální informace na 
webu závodu: www.rejviz-lob.cz 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.3188183&y=50.2280277&z=18&source=firm&id=12985759
http://ski-o.hyperlinx.cz/dokument/Pravidla_LOB.pdf
http://www.rejviz-lob.cz/


Vklady 

 Krátká trať: TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 100,-Kč 

 Krátká trať: ostatní kategorie: 160,-Kč 

 Klasická trať: TP, žactvo a kategorie HD 65 a starší: 100,-Kč 

 Klasická trať: ostatní kategorie: 190,-Kč 

 Zapůjčení SI čipu: 40,-Kč/den  
Závodníci přihlášení po termínu a při prezentaci platí dvojnásobné startovné. 
Neuhrazené vklady budou požadovány při prezentaci daného oddílu. 

Prezentace 

REJVÍZ, horská chata FÉROVKA 
Pátek 27. ledna od 19.00 do 20.00 hod.  
Sobota 28. ledna od 8.00 do 9.30 hod., závod na klasické trati je možné prezentovat  
ještě od 12.00 do 13.30 hod. 

Start 00  

Sobota - krátká trať v 11 hod. intervalový – pozor změna oproti rozpisu!!!  
Neděle - klasická trať v 10 hod. intervalový 

Systém ražení SportIdent 

V případě poruchy elektronického ražení závodníci razí do libovolného rohu na mapě. 
Vyčítání mezičasů a výdej mezičasů v budově, kde probíhala prezentace. 

Vzdálenosti 

Parkoviště (všechny dny) – centrum závodu 0 – 100 m  
Centrum závodu – cíl a start do 200 m, viz. níže přiložený plánek 
 

Parkování 

Vedle příjezdové cesty v těsné blízkosti centra závodu. 20 Kč za oba dny. Dbejte pokynů 
pořadatelské služby. 

Převlékání a WC 

Převlékání v tee-pee v centru závodu či ve vlastních dopravních prostředcích. WC u 
vchodu do restaurace chaty Férovka, doporučujeme pokud možno využít WC v místě 
Vašeho ubytování. 

Příprava lyží 

V chatě Férovka v lyžárně budou k tomuto účelu k dispozici dvě vyhrazené a označené 
elektrické zásuvky, jinou zásuvku, prosím, nevyužívejte. 

Nabídka profesionálního servisu lyží 

- Hobby (příprava skluznice, LF, provizorní struktura) 150 Kč 

- Sport (příprava skluznice, HF, provizorní struktura) 300 Kč 

Lyže možno zanechat v pátek i sobotu k přípravě mezi 18-21 hod v chatě Férovka 
(sledujte info ceduli při vstupu hlavním vchodem do chaty Férovka), při odevzdání 
lyží domluva na následné převzetí lyží. Vhodná rezervace služby 603 886 751 (Aleš 



Žalčík). 

 

Terén a klasifikace stop. 
Prostor v okolí Rejvízu, údolí Černé Opavy a vrcholů Přední jestřábí a Zámecký  
pahorek (oba 868 m.n.m.). Mírně zvlněný, 40% prostoru tvoří horské louky. V prostoru 
závodu na loukách je velké množství uježděných stop od lyžařů. Tyto stopy nejsou 
vyznačeny v mapě.  
Poměry stop v terénu: 
- plná tlustá zelená plná (cca 4 m šířka, upraveno rolbou)  35 % 
- plná tenká zelená plná (cca 2 m šířka, upraveno skútrem)  50 % 
- čárkovaná zelená (cca 1 m, upraveno skútrem)   10 % 
- tečkovaná zelená (stopa od lyžaře)     5 %  

Mapa 

sobota - Férovka 1:10000, e = 5 m, rozměr A4. Stav 1/2017 

neděle - Vyhlídka 1:15000, e = 5 m, rozměr A4. Stav 1/2017 

Zpracovali  P.Mareček, M. Kratochvíl – OMAPY. 

Občerstvení 

- v cíli čaj 

- pořadatelský bufet (čaj, káva, svařák, buchty) 

- v místě centra restaurace chaty Férovka (polévky, výpečky se zelím, klobása, 
sladkosti, čaj, káva, pivo – Krušovice 11°mušketýr, limo apod.)  

- velké množství restaurací po celém Rejvíze 

Protesty 

Přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200,-Kč. E-mailová adresa na kterou je možné zasílat 
případné protesty proti výsledkům: kratochvil.martin@seznam.cz 

Výsledky a jejich vyhlášení 

Výsledky budou vyvěšovány v místě blízkosti prezentace na zásobárně dřeva. Konečné 
oficiální výsledky i s mezičasy budou zveřejněny na internetu na stránce pořadatele. 
Vyhlášení proběhne cca ve 14:00, bude vyhlášeno rozhlasem. 

Předpis 

Závodit se bude podle platných pravidel LOB a soutěžního řádu ČSOS. Rozpis schválila 
soutěžní komise LOB dne 6.1.2017 

Možnost rozjíždění, vyjetí 

Před každým závodem je možnost tréninku a rozježdění pouze dle níže uvedeného 
plánku. Po závodě (to i v sobotu) je možné libovolně využít k lyžování celý prostor 
závodu.  

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ  

Doporučujeme starší lyže, převážně na loukách je méně sněhu. 



Všude na tratích je nutné dodržovat pravidlo pravé ruky, tzn. jezdit důsledně vpravo a 
vyhýbat se vpravo!! Dbejte prosím maximální opatrnosti především ve sjezdech a 
v místech kontrol! V neděli střední kategorie absolvují kratší protisměrný postup po užší 
stopě, úsek je označen fábory či „mlíkem“, dbejte zvýšené opatrnosti! 
 

Jury závodu 
Tomáš Leštinský, Jan Kopáček, Jiří Šťastný 
 

Speciální poděkování 
Zvláštní poděkování náleží Spolku pro rozvoj Rejvízu za materiální výpomoc převážně 
pro úpravu lyžařských stop a dále za samotnou realizaci části těchto stop. 

 
 
Partneři závodu 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Plánek centra 

 


