
POKYNY 
„Memoriál Ji řího Pohořalého“ 
9. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti 
veřejný závod v orientačním běhu 
Závod rankingu s koeficientem 1.00 
 
Datum: 
sobota 1. září 2018 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast 
Pořádající subjekt: 
TJ Jiskra Otrokovice (OTK) 
Druh závodu: 
Denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol s intervalovým startem 
Centrum:  
Obec Žlutava - kamenolom (administrativní budova) - GPS: 49°11'44.818"N, 17°28'37.462"E 
Zákaz vstupu do administrativní budovy kamenolomu ve špinavých botách a botách s hřeby!!!!!!! 
Přísný zákaz vstupu do prostoru kamenolomu a na haldy vytěženého materiálu 
V blízkosti parkoviště je pro závodníky prostor mezi stromy. Prostor je hned u vedlejší komunikace, proto dbejte zvýšené 
opatrnosti. 
Není prostor pro stavbu oddílových stanů. 
V případě nepříznivého počasí je omezená možnost převlékání v administrativní budově nebo ve vlastních dopravních 
prostředcích. 
Systém ražení: 
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení na prezentaci. V případě ztráty 
zapůjčeného čipu budeme vybírat 1000,- Kč. Možnost použít čipy všech generací. Nezapomeňte VRÁTIT  po závodě 
zapůjčené čipy !!!! 
SI krabičky budou nastaveny na „kontaktní“ způsob ražení, v posledním koridoru na startu bude umístěna SIAC OFF krabička, 
která slouží pro vypnutí bezkontaktního ražení 
Parkování: 
Na přilehlém parkovišti v blízkosti kamenolomu nebo přístupové komunikaci (viz plánek). Dbejte zvýšení opatrnosti a pokynů 
pořadatelů. 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum cca 100 metrů 
centrum - start - cca 650 metrů (cesta na start vede po místní komunikaci) 
centrum - cíl - cca 200 metrů 
Prezentace: 
V sobotu od 8:00 do 9:00 v centru závodu. 
Start 000: 
v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start od času 10 do času 70) 
Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Terén: 
Středoevropský, dobře průběžný, kopcovitý, množství cest a terénních prvků. V části mapy je sezónní podrost. V lese probíhá 
odstraňování polomů, proto jsou zde jednorázové cesty, které nemusí být na mapě. Některé kategorie mohou překonávat 
ohradníky, proto dbejte zvýšené opatrnosti a neničte cizí majetek. 
Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti 
Mapa: 
Předchozí mapa Hrubá planina 2017 
Hrubá planina 2018 stav 04/2017, revize 07/2018 
Měřítko 1:10 000, E=5m, velikost A4 
Mapa je vodovzdorně upravena 
Mapy se nebudou v cíli sbírat. Věříme ve Fair play závodníků 
Zakázané prostory: 
Veškeré lesní prostory napravo od místní komunikace a veškeré soukromé oplocené pozemky v okolí centra závodu a haldy 
navezeného materiálu z lomu. Zakázaný prostor na postupu je v mapě vyznačen červeným šrafováním 
Povinné úseky: 
Start – startovní lampion (značeno červenými fáborky) 
Fáborková linie: 
Pro kategorie HD10N, HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min. 
Limit: 
Pro všechny kategorie 150 minut. Uzavření cíle 150 min. po odstartování posledního závodníka. 
Občerstvení: 
Po doběhu v cíli voda se sirupem.  
Občerstvení bude pro některé kategorie i na trati (na kontrole). Je vyznačeno v popisech kontrol  



Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny v ORISu 
http://oris.orientacnisporty.cz/ 
Vyhlášení: 
V sobotu cca v 13:00 bude upřesněno  
Vyhlašujeme kategorie HD10N, D/H10C až D/H14C – 1., 2., 3. místo., DH16C až DH55C + H65C – 1. místo 
Kategorie HDR, P a T se nevyhlašují. V kategorii HDR dostanou všichni diplom a drobnou cenu při vyčtení SI čipu. 
WC + mytí: 
WC pouze v centru závodu nebo cestou na start nalevo od komunikace (les volně k dispozici). Své výtvory zahrabávejte ! 
Mytí provizorní v lavorech v centru na dvoře areálu kamenolomu. Šetřete vodou!! 
Zdravotní služba: 
Základní ošetření v centru závodů – bezplatné pouze po doběhu. 
Jury: 
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky: 
Iva Kavánková (TZL), Anna Stackeová (LCE), Pavel Dittrich (SKM),  
 
Upozornění: 
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 
Ochrana osobních údajů: 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v 
podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/ 
Fotografování: 
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování 
dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č 89/2012 sb Občanského zákoníku. 
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci vašeho 
klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
explicitně fotografovi. 
Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro písemné protesty: Evžen Pekárek, 
Jahodová 480, 76001 Zlín 
Funkcionáři: 
ředitel závodu:  Petr Kunz 
hlavní rozhodčí: Evžen Pekárek R1 
stavitel tratí: Martin Kunz R3 
 
Pořadatel děkuje za spolupráci: 
Majitelům Kamenolomu Žlutava s.r.o. 
Sportovnímu klubu orientačního běhu Zlín, z.s. (SKOB Zlín) 
Městu Otrokovice 

Akce se koná pod záštitou starosty města Otrokovice s přispěním obce Žlutava, Kamenolomu Žlutava s.r.o., Arcibiskupských 
lesů a statků Olomouc s.r.o. a dalších majitelů soukromých pozemků. Děkujeme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Tabulka parametrů tratí: 
 

 
 
 
 
 
Směr příjezdu do centra závodu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plánek centra 
 

 
 

 


