
ROZPIS 
12. oblastního žebříčku Valašské oblasti 

veřejný závod v orientačním běhu 
Závod rankingu s koeficientem 1.00 

 
Datum: 
sobota 20. října  2018        
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů  - Valašská oblast 
Pořádající subjekt: 
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž    (SKM) 
Druh závodu: 
Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
Centrum: 
Obec Kostelany  - Ranč Kostelany - GPS: 49°12'3.818"N, 17°23'7.007"E 
V areálu ranče bude prostor pro stavbu oddílových tunelů   http://www.kostelany.cz/ 
Kategorie: 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C 
DH10N - fáborkováná trať 
HDR - fáborkovaná trať - rodiče s dětmi - libovolný start 
P - jednoduchá trať pro příchozí délka cca 2 km - libovolný start 
T- těžká trať pro příchozí délka cca 3 km - intervalový start 
Přihlášky: 
do neděle 14. října 2018 do 23:59 – normální startovné 
do středy 17. října 2018 do 23:59 – normální startovné + 50% 
pozdější přihlášky – dvojnásobné startovné (mimo kategorie HDR, P, T) a jen dle možnosti pořadatelů = volných míst ve 
startovní listině. Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně e-mailem na adresu 
info@smerkromeriz.cz (nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, případně požadavek na zapůjčení). 
Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply). 
Vklady:       do 10. 6.   do 13. 6.  po 13. 6. 
kat. H/D10C-H/D14C, HD10N,    50,- Kč     75,- Kč  100,- Kč 
ostatní kategorie     100,- Kč  150,- Kč  200,- Kč 
kategorie P, T    100,- Kč  100,- Kč  100,- Kč 
kategorie HDR     50,- Kč     50,- Kč    50,- Kč 
půjčovné SI čipu (mimo žactva)   40,- Kč  
ztráta SI čipu     1000,- Kč 
Neregistrovaní závodníci ČSOS (v ORISU) platí dvojnásobné startovné (mimo kat. HDR, P a T) 
 
Vklady zasílejte do termínu přihlášek. Číslo účtu: 2400776210/2010. Jako VS použijte 1810xxxx kde xxxx je čtyřmístné číslo 
oddílu dle adresáře ČSOS. Kopii dokladu o zaplacení předložte u prezentace. Lze zaplatit i v hotovosti při prezentaci. 
Systém ražení: 
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení na prezentaci. Požadavky na 
zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 1000,- Kč. Možnost použít čipy 
všech generací. 
SI krabičky budou nastaveny na „kontaktní“ způsob ražení, v posledním koridoru na startu bude umístěna SIAC OFF 
krabička  
Parkování: 
Na přilehlém parkovišti a místních komunikacích. Dbejte pokynů pořadatelů. 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum cca 100 metrů  
centrum - start - cca 1600 metrů  (cesta na start vede kolem cíle) 
centrum - cíl - cca 1100 metrů 
Prezentace: 
V sobotu od 8:30 do 9:00  v centru závodu.  
Start 000: 
v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start bude upřesněno v pokynech) 
Terén: 
Středoevropský, průběžný, mírně kopcovitý, množství cest a terénních prvků. 
Předchozí mapa Komínky 2017. 
Mapa: 
Komínky 2018, 1:10 000, E=5m   
stav říjen 2018, mapový klíč ISOM 2017, mapy budou vodovzdorně upraveny. Hlavní kartograf Vítězslav Pěček ml. 
Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti 
 



Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách 
závodu a http://oris.orientacnisporty.cz/ 
Občerstvení: 
Po doběhu v cíli voda se sirupem. + bufet Ranče Kostelany v centru závodů. 
www stránky - informace: 
http://www.smerkromeriz.cz/poradame/20_10_2018/ 
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 na webu závodu http://www.smerkromeriz.cz/poradame/20_10_2018/   a 
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 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: Ing. Josef 
Zvoníček, Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, SNP 3988/5, 767 01 Kroměříž. 
Funkcionáři: 
ředitel závodu – Pavel Dittrich R3 
hlavní rozhodčí – Roman Vlček R2 
stavitel tratí – Pavel Dittrich R3 
hlavní kartograf – Vítězslav Pěček ml. R3 
 
 
V Kroměříži dne 24. 9. 2018      Pavel Dittrich – ředitel závodu 
 
Pořadatel děkuje za spolupráci: 
 
 
     
     
 
 

                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky s.p. Děkujeme. 
 
 
 
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Valašské oblasti dne 24. 9. 2018,  


