
POKYNY 
6. oblastní žebříček Valašské oblasti 2020 - Sprint 

Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 
Rankingový koeficient 1,00 

 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast. 

Pořádající subjekt GIG - GIGANT Orienteering, HLV - KČT-OB Holešov. 

Datum   Neděle 4.10.2020 

Druh závodu denní jednorázový závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým 
startem. 

Centrum závodu Areál atletického a fotbalového stadionu v Holešově WGS84: N 49°20.08448', E 17°35.27842'  
   - zastřešená tribuna. Vstup na travnaté hřiště je zakázán!          
Příjezd a parkování  Po ulici Partyzánská na východním okraji Holešova, sjezd mezi skateparkem a stadionem na 

parkoviště u koupaliště. Parkování autobusu je zde možné. 

Prezentace 14:00-14:30 hod. v centru závodu, Na prezentaci je možno zaplatit chybějící platby, vydávány 
budou doklady o zaplacení a čipy na půjčení, odhlášky, změny jména nebo čipu. Startovní 
listiny a pokyny budou vyvěšeny v centru závodu. Dohlášky na místě pouze pro kategorie HDR, 
v omezeném počtu pro P a T za základní startovné. Dohlášky na místě pro ostatní kategorie 
nebudou možné! Pouze změna jména v rámci kategorie. 

Vzdálenosti  Parkování – centrum do 200 m 
Centrum – start  700 m – po modrobílých fáborkách 
Cíl – centrum  50 m  

Start 00         15:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny. 

Kategorie HDR a P mají libovolný čas startu v intervalu mezi 15:10 a 16:30 hod. O času startu 
rozhoduje startér na místě. Tyto dvě kategorie startují na startovní krabičku.  

Mapa           Trojzubec 8/2020, M=1:4 000, E=2 m, autor Roman Zbranek, tisk mapy na syntetickém papíru.        
   Mapy v cíli nebudou vybírány, dodržujte prosím zásady fair play. 

Terén      Rovinatý, intravilán města Holešova a zámecký park. 

Zvláštní mapové značky 
černý křížek – jiný objekt  

Popisy kontrol  Piktogramy na mapách a v ORISu. V centru závodu nebudou! 

Časový limit   45 min. 

Uzavření cíle          17:30 hod. 

Systém ražení elektronický systém SPORTident, jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! Je možno 
použít čipy všech generací. Všechny SI jednotky i cílová jednotka budou nastaveny na 
„bezkontaktní“ způsob ražení. Před startem mají závodníci povinnost vynulovat čip a provést 
kontrolu nulování. V případě poruchy jednotky SI mají závodníci povinnost razit kleštěmi do 
rezervních políček na okraji mapy a upozornit na toto ražení při vyčítání čipu. Po doběhu do 
cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip u pořadatelů vyčíst, a to i v případě, že závodník 
závod nedokončí. 

Předpokládané časy vítězů 
Podle soutěžního řádu Valašské oblasti pro sprint. 

Závodní prostor  Park v okolí trojzubce (vodní nádrž), náměstí Dr. E. Beneše a jeho okolí 

Povinné úseky   start – začátek orientace, kontrola č. 100 – cíl. 

Občerstvení   Pro všechny kategorie bude občerstvení v cíli.  

WC          na stadionu jsou k dispozici 2 WC (zákaz vstupu v obuvi s hřeby). 

Mytí           v centru lavory  

Výsledky   Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Celkové pak v ORISu. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5865
https://oris.orientacnisporty.cz/Klub?id=1512
https://oris.orientacnisporty.cz/Klub?id=41
https://mapy.cz/s/lozabuduha


Vyhlášení vítězů  Vyhlášení nebude z důvodu situace s COVID-19 provedeno. Všichni závodníci kategorie HDR, 
DH10N, DH10C, DH12C a DH14C obdrží při vyčítání čipu drobnou sladkost. 

Odpadky  Prosíme o třídění odpadků do plastových pytlů na plasty a na směsný odpad. 

Dětská školka  Pořadatel nezajišťuje. 

První pomoc  Pořadatel nezajišťuje, závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Předpis   Závod bude probíhat dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti 

Protesty         Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.   
   Adresa pro písemné protesty: Antonín Peška, Holajka 1018/4, 769 01 Holešov. 

Jury         Členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům: Roman Vlček - SKM, Petr Pernička - TZL a 
Dagmar Hubáčková - LCE. 

Hlavní funkcionáři Ředitel závodu:  Antonín Peška R3,  
Hlavní rozhodčí:  Petr Kunz R3,  
Stavitel tratí:   Lukáš Hovorka R2 

Upozornění  Prodejní nebo propagační činnost je možná pouze se souhlasem ředitele závodu. 

 

COVID-19  Prosíme všechny účastníky o dodržování těchto opatření: 

- Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy, nebo jste byli nedávno 
v kontaktu s akutně nemocnými, kteří mohli mít Covid-19, na závody nejezděte!!! 

- Udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce, zejména u prezentace a občerstvení. Doporučený 
odstup je 2 m. 

- U prezentace a při pobytu ve všech vnitřních prostorách je povinnost mít zakrytá ústa rouškou nebo šátkem! 

- Využívejte nádoby s desinfekcí, která bude umístěna v centru závodu a desinfikujte si ruce. 

 

 

 

V Holešově dne 1.10.2020                 Antonín Peška - ředitel závodu, Petr Kunz - hlavní rozhodčí 



 


