
14. OŽ - oblastní žebříček Valašské oblasti na krátké trati, závod Rankingu s koeficientem 1.00 

veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 

 

           POKYNY    

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 

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

Datum:  sobota 26. 10. 2019  

Druh závodu: závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

Centrum: Hotel Vega - hřiště pod hotelem, Pozlovice - N 49°8.20337', E 17°46.80565' 

Na shromaždišti je dostatek prostoru pro stavbu oddílových stanů (doporučujeme v případě nepříznivého počasí).  

Příjezd a parkování:  

Osobní auta - značený příjezd vede z Pozlovic (do Pozlovic je možný příjezd z Luhačovic, Ludkovic i z Dolní Lhoty), 

odbočka u hasičské zbrojnice (hostinec U Krajčů) nahoru ke kostelu - poté 2 x doleva (viz plánek). Parkujte dle 

pokynů pořadatelů na louce v blízkosti centra závodů. 

Autobusy pokračují do obce Podhradí, odkud bude značená cesta do centra závodů (vzdálenost asi 500 m do kopce). 

Prezentace:  8:30 - 9:30 v centru závodu 

Popisy kontrol: budou společně se startovními listinami vyvěšeny v centru příslušného závodu 

Vzdálenosti: centrum - parkování - 0 m (autobus 500 m) 

  centrum - start - 300 m (značeno modrobílými fáborky) 

  centrum - cíl - 100 m 

Mapy:  VEGA 2019 - 1 : 10 000, E = 5 m - ISOM2017, formát A4; mapovali - Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš (stav 

4/2018), revize Marek Cahel (10/2019); tisk laser OOB TJ Slovan Luhačovice 

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

dodržování Fair play! 

Zvláštní mapové značky:  zelený křížek - vývrat 

černý křížek - jiný objekt, přístřešek, barel 

Terén:   středoevropský, kontinentální - valašský; kopcovitý, smíšený les na úpatí hřebenu Bílých Karpat - 

středně hustá síť cest, většinou dobře průběžný, místy podrost; terén obsahuje množství jemných 

(více či méně zřetelných) vrstevnicových tvarů 

Start:   00 = 10:00 

  Kategorie P, T a HDR mají libovolný startovní čas do času 60. 

  Startovní koridor je 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, P a T startují na pokyny startéra oražením jednotky START. 

Tratě:  V terénu se vyskytuje značné množství kontrol v relativně těsné blízkosti (dle pravidel OB).  

http://www.ob-luhacovice.cz/
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=17.7798528&y=49.1367018&z=17&l=0&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9od7IxTbGg&ud=17%C2%B046%2748.358%22E%2049%C2%B08%2712.202%22N


Liniové tratě:  Kategorie HD10N a HDR mají linii v terénu označenou oranžovými fáborky. 

Povinné úseky: výdej map → začátek orientace, sběrná kontrola → cíl; značeny červenobílými fáborky 

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Časový limit: 90 min 

Cíl:  poblíž centra závodů, uzavření cíle v 12:45; mapy se v cíli nevybírají 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! Jednotky systému 

SportIdent budou 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 v JV rohu mapy. Závodník je v tomto případě povinen v cíli ukázat ražení na mapě. 

V případě ztráty zapůjčeného čipu bude pořadatel vybírat 900 Kč. 

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

Zakázané prostory:   V prostoru závodu se nachází zakázaná (soukromá) louka - na mapě označená znakem 709.0 

(mimo ideální postupy na trati).  

Občerstvení: pití po závodě v cíli; v centru závodu stánek s občerstvením 

WC:  2 mobilní WC v centru závodu 

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

  na www stránkách závodů. 

Jury:  Pavel Dittrich, Martin Marek, Radek Vintr 

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

Marek Cahel, Ludkovická 540, Luhačovice 763 26 

Vyhlášení výsledků:  proběhne cca 12:30 (bude upřesněno) v centru závodu; vyhlášeni budou 3 nejlépe umístění 

v kategoriích DH10N, DH10-14C, v kategoriích DH16-21C pouze vítězové; v kategorii HDR 

obdrží všichni závodníci drobnou odměnu při vyčítání SI. Po vyhlášení závodu proběhne 

celkové vyhlášení žebříčku Valašské oblasti 2019 v kategoriích DH10-14C. 

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

Funkcionáři: ředitel závodů - Vít Kunčar, R3 

  hlavní rozhodčí - Marek Cahel, R1 

  stavitel tratí - Vojtěch Sýkora, R3 

Informace:       na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice 
Vít Kunčar - ok2zv@seznam.cz (+420 775 007 388)  

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 probíhá v CHKO Bílé Karpaty - prosíme o Vaši ohleduplnost 

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

http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/menu-id-60.html


Plánek příjezdu: 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
V Luhačovicích 23. 10. 2019 

Marek Cahel, Vít Kunčar 


