
POKYNY 
„Memoriál Jiřího Pohořalého“ 

2. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti, Sprint 

Závod Rankingu s koeficientem 1.00 

Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 
 

Datum: 

sobota 30. března 2019 

Pořádající orgán: 

Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast 

Pořádající subjekt: 

TJ Jiskra Otrokovice (OTK) 

Druh závodu: 

Závod jednotlivců - Sprint s pevným pořadím kontrol s intervalovým startem 

Centrum:  

Mysločovice – fotbalový stadion TJ Mysločovice, GPS: 49.2594052N, 17.5698982E 

Zákaz vstupu do šaten ve špinavých botách a botách s hřeby!!!!!!! 

V případě nepříznivého počasí jsou k dispozici 2 šatny na hřišti a krytá tribuna 

Systém ražení: 

Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát. Při 

závodě budou jednotky systému Sportident nastaveny do bezdotykovéhorežimu BEACON. Čipy je možnost zapůjčit na 

prezentaci. V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 1000,- Kč. Možnost použít čipy všech generací. Nezapomeňte 

VRÁTIT po závodě zapůjčené čipy !!!! 

Parkování: 

Na parkovištích u místní školy a podél cesty vpravo směrem od Lechotic. Dbejte zvýšení opatrnosti a pokynů pořadatelů. 

Vzdálenosti: 

parkoviště - centrum cca 50 - 300 metrů 

centrum - start - cca 100 metrů (vyznačeno modro-bílými fáborky, cestou na start se přechází místní komunikace) 

centrum - cíl - cca 300 metrů 

Prezentace: 

V sobotu od 13:30 do 14:00 v centru závodu. 

Start 000: 

v 14:30 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start od času 10 do startu posledního závodníka 

dle startovní listiny) 

Předpis: 

Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Terén: 

Městský sprint s krátkou lesní vložkou. 

Předpokládané časy vítězů: 

dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti 

Mapa: 

Měřítko 1: 4 000, ekvidistance 2,5 m pro kategorie P, HDR, DH10N, D10C – D16C, D45C – D65C, H10C – H14C, H55C – 

H70C stav září 2017, autor Ondřej Vystavěl. Rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena 

Měřítko 1: 5 000, ekvidistance 2,5 m pro všechny ostatní kategorie, stav září 2017, autor Ondřej Vystavěl. Rozměr A4, mapa 

bude vodovzdorně upravena 

Mapy se nebudou v cíli sbírat. Věříme ve Fair play závodníků 

Prostor závodu: 

Město Mysločovice a přilehlý lesík s bike parkem.. Po chodnících podél hlavních cest je možné běžet 

Zakázaný prostor: 

Zakázaný prostor na postupu je v mapě vyznačen červeným šrafováním 

Přísný zákaz vstupu na travnatou plochu fotbalového hřiště 

Povinné úseky: 

Jednotlivé tratě budou přebíhat 1x nebo 3x hlavní silnici, kde přeběh bude hlídán pořadatelem. Dbejte zvýšené opatrnosti 

Fáborková linie: 

Pro kategorie HD10N, HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min. 

Limit: 

Pro všechny kategorie 60 minut. Uzavření cíle 60 min. po odstartování posledního závodníka. 

Občerstvení: 

Po doběhu v cíli voda se sirupem.  

Pořadatel nezajišťuje občerstvení. Občerstvení je zajištěno na dopoledních závodech v Rackové. 

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 16:15 bude upřesněno  

Vyhlašujeme kategorie HD10N, D/H10C až D/H14C – 1., 2., 3. místo., DH16C až DH65C + H70C – 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  

Mytí ve sprchách na stadiónu. Šetřete vodou!! 

Zdravotní služba: 

Základní ošetření v centru závodů – bezplatné pouze po doběhu. 

Jury: 

O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky: 

Bude upřesněno v den závodu 

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: 

Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: 

Petr Kunz, Dobrovského 9251, 765 02 Otrokovice 

Funkcionáři: 

ředitel závodu:  Barbora Klímová 

hlavní rozhodčí: Petr Kunz R3 

stavitel tratí: Martin Kunz R2 

 

Pořadatel děkuje za spolupráci: 

Obci Mysločovice 

TJ Sokol Mysločovice 

Majitelům soukromých pozemků 

Sportovnímu klubu orientačního běhu Zlín, z.s. (SKOB Zlín) 

 

 

Tabulka parametrů tratí: 

 

 
 

 

 

 

 



Základní plánek: 
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