
5. OŽ - Mistrovství Valašské oblasti a Veteraniáda ve sprintu, závod Rankingu s koeficientem 1.02 

6. OŽ - oblastní žebříček Valašské oblasti na zkrácené trati, závod Rankingu s koeficientem 1.00 

veřejné závody jednotlivců v orientačním běhu 

 

           POKYNY    

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 

Pořádající subjekt:  TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu (LCE) 

Datum:  sobota 27. 4. 2019 - závod ve sprintu dopoledne, závod na zkrácené trati odpoledne  

Druh závodu:     5. OŽ - OM sprint: závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol 

  6. OŽ - zkrácená trať: závod jednotlivců na zkrácené trati s pevným pořadím kontrol 

Centrum: OM sprint: MŠ Pozlovice (GPS: 49.1258361N, 17.7671033E) 

 OŽ zkrácená: Petrůvka, sportovní areál (GPS: 49.1070578N, 17.8081222E) 

V areálu dopoledního závodu (MŠ) je omezený prostor pro stavbu oddílových stanů (doporučujeme v případě 

nepříznivého počasí). Závodníkům doporučujeme po závodě sprintu přejezd na Petrůvku, kde bude zajištěno 

občerstvení. 

Příjezd a parkování:  

OM sprint: Příjezd možný pouze ze silnice č. 492 (Dolní Lhota / Luhačovice) po ulici Leoše 

Janáčka, poté odbočit na ul. Antonína Václavíka naproti restaurace Bludička (ul. 

Leoše Janáčka je dále v Pozlovicích uzavřena). Parkujte dle pokynů pořadatelů. Cesta 

na shromaždiště bude značena zelenými fáborky. 

OŽ zkrácená: Parkování v intravilánu obce Petrůvka, dbejte pokynů pořadatelů. 

Prezentace:  OM sprint: 8:00 - 9:15 v centru závodu 

  OŽ zkrácená: do 9:15 v centru závodu OM sprint, od 12:30 do 13:30 v centru odpoledního závodu 

Popisy kontrol: budou společně se startovními listinami vyvěšeny vždy v centru příslušného závodu; pro závod 

sprintu také na mapě 

Vzdálenosti: OM sprint: centrum - parkování - do 1 km 

    centrum - start - 300 m 

    centrum - cíl - 0 m 

  OŽ zkrácená: centrum - parkování - do 1 km 

    centrum - start/cíl - 1,4 km 

Mapy:  OM sprint:  POZLOVICE - 1 : 4 000, E = 2,5 m - ISSOM 2007, formát A4; hl. kartograf - Marek Cahel

    (stav 4/2019) - pro všechny kategorie vyjma HD10N 

MŠ POZLOVICE - 1 : 1 000, E = 2,5 m - ISSOM 2007, formát A5; hl. kartograf - Marek 

Cahel (stav 4/2019) - pro kategorie HD10N 

OŽ zkrácená: OBĚTOVÁ 15 - 1 : 15 000, E = 5 m - ISOM, formát A4; mapovali - Bob Háj, Evžen Cigoš 

(stav 4/2018) - pro kategorie DH16-DH21; na mapě nebudou vyznačeny vývraty!!! 

http://www.ob-luhacovice.cz/
https://mapy.cz/zakladni?x=17.7671033&y=49.1258782&z=17&source=coor&id=17.7671033%2C49.1258361
https://mapy.cz/turisticka?x=17.8081222&y=49.1070999&z=17&source=coor&id=17.8081222%2C49.1070578


OBĚTOVÁ 10 - 1 : 10 000, E = 5 m - ISOM, formát A4; mapovali - Bob Háj, Evžen Cigoš 

(stav 4/2018) - pro kategorie žactva, veteránů, HDR, P a T; na mapě nebudou 

vyznačeny vývraty!!! 

Pro všechny kategorie budou mapy upraveny vodovzdorně. Mapy se v cíli neodevzdávají, prosíme o 

dodržování Fair play! 

Terén:   OM sprint:  intravilán městyse Pozlovice 

OŽ zkrácená:  středoevropský, kontinentální - valašský; kopcovitý, smíšený les na úpatí hřebenu 

Bílých Karpat - středně hustá síť cest, proměnlivá hustota porostů s různou 

průběžností, místy podrost, nadm. výška 300 - 511 m. n. m. 

Omezení obutí: Pro závod ve sprintu platí zákaz použití obuvi s hřeby. Doporučujeme lehkou atletickou obuv (90 % 

tratí vede po zpevněných plochách) 

Start:   OM sprint: 00 = 10:00 

  OŽ zkrácená: 00 = 14:00 

  Pro oba závody platí intervalový start dle startovní listiny. Kategorie P a HDR mají libovolný startovní 

  čas do času 45 pro sprint (do 10:45) a do času 70 pro zkrácenou trať (do 15:10). 

  Startovní koridor je pro oba závody tříminutový, během procedury si každý závodník v příslušných 

 koridorech vynuluje (CLEAR) a zkontroluje (CHECK) svůj čip. V posledním koridoru bude jednotka 

SIAC test. Kategorie HDR a P startují na pokyny  startéra oražením jednotky START. 

Při závodu sprintu bude výdej map v posledním (třetím) koridoru - mapu otáčejte až na signál start. 

Kategorie HD10N má pro závod ve sprintu separátní nefáborkovanou trať pouze v areálu školky. Start bude v 

blízkosti prezentace do času 50. Start je libovolný bez startovní listiny (na jednotku START). 

Tratě:  Při OM sprintu se v terénu vyskytuje značné množství kontrol v relativně těsné blízkosti (dle pravidel 

OB). Upozorňujeme také na četné křížení tratí u většiny kategorií. 

Liniové tratě:  Kategorie HD10N a HDR mají linii v terénu označenou oranžovými fáborky - platí pouze pro 

odpolední zkrácenou trať!!! Liniová trat na sprintu nebude. 

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Časový limit: OM sprint: 45 min 

  OŽ zkrácená: 120 min 

Cíl:  OM sprint: v centru závodů, uzavření cíle v 11:45 

  OŽ zkrácená: vzdálen 1,4 km; cíl je dostupný při cestě na start; uzavření cíle v 17:30 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! Při obou závodech budou 

jednotky systému SportIdent nastaveny do bezdotykového režimu BEACON.  

Závodník je povinen vyčíst čip neprodleně po doběhu v centru. V případě selhání SI jednotek je 

závodník povinen orazit kleštěmi R políčka umístěné na mapě. Závodník je v tomto případě povinen 

v cíli ukázat ražení na mapě. Vpřípadě ztráty zapůjčeného čipu bude pořadatel vybírat 900 Kč. 

SIAC battery test: na shromaždišti obou závodů v blízkosti výdeje popisů kontrol.  

Zakázané prostory:  

  OM sprint:  jsou veškeré prostory v přilehlém okolí centra závodů. Během závodu jsou to  

  zakázané prostory/objekty značené v souladu s normou ISSOM: 



 421 nepřekonatelná vegetace 

 521.1 nepřekonatelná zeď 

 524 nepřekonatelný plot nebo ohrada 

 526.1 budova 

 528.1 oblast se zakázaným vstupem 

 dotiskové značky 707.0 (nepřekonatelná hranice) a 709.0 (oblast se zákazem vstupu) 

v terénu pouze ojediněle označují nově kultivovanou plochu (bude v terénu 

označeno) 

Občerstvení: pití po závodě v cíli obou závodů; stánek s občerstvením pouze v centru odpoledního závodu 

WC:  pouze na shromaždišti obou závodů 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, oficiální výsledky budou zveřejněny v ORISu a 

  na www stránkách závodů. 

Jury:  Složení Jury bude uvedeno v centru závodů na informační tabuli. 

Protesty: Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa, na kterou je možné zaslat protest 
  proti výsledkům: 

OM sprint - Vít Kunčar, Ke Hřišti 396, 688 01 Uherský Brod 

OŽ zkrácená - Libor Slezák, Lužné 1032, 763 26 Luhačovice 

Vyhlášení výsledků: proběhne až po skončení odpoledního závodu na zkrácené trati 

 na OM sprintu budou vyhlášeni nejlepší 3 umístění v kategoriích DH10-14C a DH21C, v kategoriích DH16-18C 

pouze vítězové; v kategoriích DH10N a HDR obdrží všichni závodníci v cíli drobnou odměnu 

 na OŽ zkrácené budou vyhlášeni nejlepší 3 umístění v kategoriích DH10N, DH10-14C, v kategoriích DH16-21C 

pouze vítězové; v kategorii HDR obdrží všichni závodníci drobnou odměnu při vyčítání SI 

Zdravotní služba: První pomoc zajištěna v cíli. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Funkcionáři: OM sprint: ředitel závodů - Libor Slezák, R1 

    hlavní rozhodčí - Vít Kunčar, R3 

    stavitel tratí - Marek Cahel, R1 

OŽ zkrácená: ředitel závodů - Vít Kunčar, R3 

    hlavní rozhodčí - Libor Slezák, R1 

    stavitel tratí - Štěpán Mudrák, R3 

Informace:       na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice 
Vít Kunčar - ok2zv@seznam.cz (+420 775 007 388)  
Libor Slezák - slezak.libor@gmail.com (+420 777 073 560) 

GDPR:   Přihlášením se na závody každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně fotodokumentace na webu závodu a v 

informačním systému ORIS. 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. 

Upozornění:  závod 6. OŽ na zkrácené trati probíhá v CHKO Bílé Karpaty - prosíme o Vaši ohleduplnost 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Valašské oblasti sekce OB 

 



 

Plánek příjezdu na OM sprint: 

 

 

 

 

 

V Luhačovicích 24. 4. 2019 

Marek Cahel, Vít Kunčar, Libor Slezák 

 


