
 

Mistrovství České republiky a veteraniáda na klasické trati 

Mistrovství České republiky ve štafetách 

Český pohár, žebříček A a B na klasické trati a sprintu + veřejný 

závod 

v lyžařském orientačním běhu 

 

POKYNY 
Pořadatelský orgán:   Český svaz orientačních sportů  

 

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., oddíl OB  

 

Datum konání: Sobota 2. března 2019 - Mistrovství a veteraniáda ČR na 

klasické trati + Český pohár, žebříček A a B na klasické trati 

Neděle 3. března 2019 - Mistrovství ČR ve štafetách a Český 

pohár, žebříček  A a B sprint 

  

Centrum:            areál SKP Olomouc, Nová Ves u Rýmařova.  

 

Prezentace:  chaty SKP Olomouc sobota: 9 -10:30 hod, neděle 8:30 – 9:00 hod 

 

Start 00:  sobota: 11:00 – intervalově dle startovní listiny 

   neděle: štafety 9:30 ve vlnách  

                                 sprint 14:00 – intervalově dle startovní listiny    

 

Vzdálenosti:  záchytné parkoviště 1 – centrum závodu 500 m 

                                 záchytné parkoviště 2 – centrum závodu 2000 m  

   centrum – start oba dny           do 200 m                        

centrum – cíl oba dny          0 m 

 

Parkování: pro závodníky je určeno záchytné parkoviště 1, po jehož 

naplnění budou auta odesílána dolů na záchytné parkoviště 

2. Dbejte pokynů pořadatelů!!! Vzhledem k vysoké 

návštěvnosti bývá parkoviště po 10:00 již plné………. 

 

Systém  ražení:  Elektronický razicí systém SPORTident, v případě poruchy SI se 

průchod kontrolou razí do mapy!  Jeden čip nesmí být použit v 

závodě vícekrát. SIAC čipy je možné použít, ale krabičky NEBUDOU 

programovány v Air modu, takže je nutno s těmito čipy razit 

standardně.  Ve startovním koridoru bude umístěna krabička SIAC-

OFF. V cíl se razí . 



 

 

 

Mapa: sobota: Sutě 1:15 000, ekv. 5m, formát A4 

neděle: Zmijovka 1:10 000, ekv. 5m, formát A4                                                 

Štěrkovec 1:7500 ZMĚNA !!! , ekv 5, formát A4 

Mapy zpracoval Petr Mareček, OMAPY. 

 

Převlékání:  omezeně šatny v areálu SKP – dodržujte pořádek!!! 

Terén: horský terén v nadmořské výšce 800 - 950 mnm, oblast 

standardních běžeckých okruhů + turistické cesty. 

 

Klasifikace stop:          plná – rolbovka                3 m             65% 

                                    čárkovaná – 1-2 skútry  do 1,2 m        34% 

                                    tečkovaná -   0,5 m                              1%   

 

Zakázané prostory: veškeré lesní prostory v okolí shromaždiště. Pro rozjíždění využijte 

louku pod shromaždištěm, viz. plánek  

 

Občerstvovací kontrola: v sobotu pro kategorie: DH20 – DH45. Je umístěna na kontrole 

(v mapě označeno kelímkem vedle kolečka kontroly). 

 

Upozornění:             dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po turisticky 

frekventovaných trasách !!!!! 

 

Soupisky pro štafety: přes ORIS  do 19 hod nebo v papírové podobě na prezentaci     

v sobotu do 16 hod. 

 

Závod štafet:              start ve vlnách : 00 – H21, H165, H14 

                                                             05 – D21, H135, D14 

                                                             10 – H18, D105, D135 

                                                             15 – D18, H105, P, D165 

                                  Závodník po projetí divácké kontroly absolvuje závěrečnou část, razí 

sběrku, razí cílovou kontrolu a dotykem předává štafetu. Vybíhající 

závodník si odebírá mapu ve výdejně, projíždí startovním 

trojúhelníkem a frčí svůj úsek. Finišmani dojíždí do cíle pravým 

koridorem a po protnutí cílové čáry razí cílovou kontrolu. 

 

Vyhlašování:  v sobotu i v neděli ihned po skončení závodu   

  

WC: omezeně v areálu   

 

Časový limit:              klasická  trať 180 min, štafety 240 min , sprint  45 min 

 



Uzavření cíle:             sobota v 17 hod, neděle ve  13 hod 

 

Výdej map: mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka nedělního 

závodu 

 

První pomoc: v centru závodu, případnou další pomoc si každý účastník hradí ze 

svého zdravotního pojištění  

 

Občerstvení: bohatý pořadatelský bufet na shromaždišti (polévky, klobásy, guláš, 

pivo, limo, čaj…)  

 

Jury závodu: bude zveřejněna na shromaždišti  

 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 400 Kč. Proti oficiálním 

výsledkům na adresu: Milan Binčík, Čapákovo nábřeží 37, 747 05 

Opava, email: milan.bincik@gmail.com 

 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel LOB, Soutěžního řádu a Prováděcích 

předpisů. 

 

Příprava lyží:              k dispozici el. přípojka 

Informace:  ORIS, Richard Klech, e-mail: richoklech@seznam.cz , tel. 604 272155

     

Funkcionáři závodů: ředitel závodu: Radek Peňáz   

   hlavní rozhodčí: Milan Binčík   

   stavitel tratí:  Richard Klech 

 

Poděkování sponzorům a partnerům:  

Lesy ČR, Město Vrbno pod Pradědem, cestovní kancelář ATIS  


