
2. kolo Valašské zimní ligy 

 

POKYNY         

Pořádá:  TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu (LCE)  

Datum:  sobota 28. 12. 2019 

Centrum: Luhačovice, sportovní hala Radostova - 49.0921861N, 17.7531553E 

Vstup do haly hlavním vchodem (z parkoviště), v hale k dispozici WC, 2 šatny na převlékání (včetně 

sprch) - dovnitř zákaz vstupu v závodní obuvi. V hale bude otevřen bufet (vstup od šaten nebo 

zvenku z boku od tenisového kurtu), který bude pro naše účely k dispozici pouze v čase 9 - 11:30 

(poté bude uzavřen pro služby místního sportovního soustředění). 

Parkování: na parkovišti v bezprostřední blízkosti sportovní haly, kde by měl být dostatek míst (případně o 

několik metrů dále nad fotbalovým hřištěm 

Prezentace:  9:00 - 9:40 v centru závodu (za hlavním vstupem do haly) 

Vzdálenosti: centrum, start a cíl v blízkosti sportovní haly (v oblasti sportovního areálu) 

Popisy kontrol: pouze na mapě 

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

(stav 3/2018), drobná revize pouze v okolí kontrol; tisk laser OOB TJ Slovan Luhačovice 

Pro všechny kategorie budou mapy upraveny vodovzdorně. 

Zvláštní mapové značky:  zelený křížek - vývrat 

černý křížek - jiný objekt, přístřešek, barel 

Terén:   prudce svažitý les, místy vrstevnicově členitý, místy zarostlý ostružiním, částečně louky a remízky nad 

sportovním areálem; v lese se nachází nové paseky a oplocenky z kůrovcové těžby - mapa bude 

zběžně aktualizována pouze v těsném okolí kontrol 

Kategorie, tratě: T1, T2 - hromadný start (tratě rozděleny částečně volným pořadím kontrol a motýlky) 

T3, T4 - jednodušší žákovské tratě s pevným pořadím kontrol, intervalový start dle startovní 

listiny (bude vyvěšena na www v pátek večer) 

Start:   00 = 10:00 

  kategorie T1 startuje v čase 0; kategorie T2 v čase 05 

  kategorie T3 a T4 startují od času 10 (10:10) 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent Air+. Jednotky systému SportIdent budou nastaveny do bezdotykového 

režimu BEACON. Jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! Vyčítání SI opět při vstupu do haly.  

Občerstvení: nezajišťujeme; bufet v útrobách sportovní haly bude pro naše účely fungovat v rozmezí 9:00 - 11:30. 

Výsledky: výsledky budou zveřejněny na stránce závodů v ORISu na www stránkách závodů (LCE) 

Zdravotní služba: Nezajišťujeme. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Informace:       na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice; Marek Cahel - Mara.C@seznam.cz (+420 702 135 766)  

Upozornění:  závod probíhá v CHKO Bílé Karpaty - prosíme o Vaši ohleduplnost 

Marek Cahel 

http://www.ob-luhacovice.cz/
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=17.7531552&y=49.0922282&z=17&ut=49.0921861N%2C%2017.7531553E&uc=9o-tNxT6vs&ud=49°5%2731.870%22N%2C%2017°45%2711.359%22E
http://www.ob-luhacovice.cz/201912111259/poradame/akce-pro-verejnost/2.-zimni-liga/menu-id-60.html

