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3. závod Valašské jarní ligy 
 
 

P O K Y N Y 
 
 
Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
20. 6. 2020 
 
Druh závodu: 
Delší zkrácená trať 

 
Centrum: 
Lukoveček, areál myslivecké chaty, louka na severním okraji obce. GPS: 49.3098494N, 17.6727081E 
Na louce u cíle je prostor pro stavbu oddílových stanů. 
 
Parkování: 
Vzhledem k aktuálnímu deštivému počasí a nepříznivé předpovědi musíme bohužel změnit dříve 
připravenou variantu parkování. 

Původně bylo připraveno parkování na loukách v těsné blízkosti centra. Louky jsou posekány a připraveny, 
nicméně jsou podmáčené a není možné je aktuálně využít. Hrozí zapadnutí aut do bahna a současně 
zničení luk najíždějícími automobily. 

Parkování tedy bude operativně na několika místech dole ve vesnici, a to v zemědělském družstvu, u 
kapličky, u koupaliště nebo u cesty směr Horní Ves. 

Parkování bude řízeno pořadateli, respektujte prosím důsledně jejich pokyny.  
Je zakázáno vyjíždět autem nahoru k centru závodu, pro parkování zde není místo. Ulice jsou úzké a využití 
soukromých travnatých ploch před domy místních občanů není možné (i vzhledem k mokrému terénu). 

Jako pořadatelé máme v Lukovečku velmi dobré vztahy; jsme vděční, že nám místní v současné době vyšli 
vstříc a rádi bychom zde pořádali závody i nadále. Žádáme tedy závodníky o respektování těchto pokynů. 

Pokud můžete, přijeďte co nejvíce společně, ať je aut co nejméně. 
 
Prezentace: 
V centru závodu, v myslivecké chatě od 9:00 do 10:00 hod. 
Pouze platby a změny jména nebo čísla čipu. Dohlášky nebudou možné. 
 
Vzdálenosti: 
Parkování – centrum  1000-1500 m, převýšení 50 m 
Centrum – start   500 m, převýšení 50 m – po modrobílých fáborkách 
Centrum – cíl    0 m 
 
Čas startu 00: 
10:00 hod. 

Kategorie DH9 má libovolný startovní čas do času 110. 

Mapy budou připraveny ve 3. koridoru, každý závodník se postaví ke své mapě a tu si odebere až po 
startovním signálu. 
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Popis terénu: 
Podmáčený podhorský kopcovitý les. Rozmanitá průchodnost od čistého rychlého bukového lesa až po 
pomalé jehličnaté hustníkové plochy. Střední hustota komunikací. V prostoru je místy tráva, a to i na 
cestách. V lese je krásně, ale rozhodně budete všichni mokří. 
 
Mapa: 
Skok – měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017-2, formát A4 
Autoři map: Bohumil Háj, Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml. 
Mapa je vodovzdorně upravena – laserový tisk na polosyntetický papír pretex. 
 
Mapa nebyla aktualizována. Pouze na několika málo místech jsou nové nebo rozšířené paseky, některé 
z nich jsou nově oploceny. Tyto změny jsou opravdu minimální a v terénu jasně identifikovatelné.  
Na mapě nejsou mapovány vývraty. Mapy v cíli nebudou vybírány, věříme v zachování fair-play. 
 
Zvláštní mapové značky: 
modrá hvězdička  – betonová skruž s poklopem 
hnědý trojúhelník  – plošinka 
černý křížek   – jiný umělý objekt (zbořený posed, lavičky, tábořiště apod.) 
 
Popisy kontrol:  
Ve formě piktogramů pouze na mapách. 
 
Časový limit:  
120 min. 
 
Uzavření cíle:  
14:00 hod. 
 
Systém ražení:  
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě 
použit vícekrát. Při závodech budou všechny kontroly, včetně cílových jednotek, nastaveny do 
bezkontaktního režimu BEACON. 
 
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 
tuto skutečnost pořadatele v cíli.  
Po doběhu do cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip u pořadatelů vyčíst, a to i v případě, že závodník 
závod nedokončí. 
 
Doporučené obutí a oblečení: 
Doporučujeme kompletní zakrytí dolních končetin a boty do terénu, ideálně s hřeby. 
 
Závodní prostor: 
Veškeré lesní prostory v okolí centra závodů, podél cesty na start a podél cesty z parkování jsou závodním 
prostorem se zákazem vstupu, a to i pro diváky a doprovod. 
Platí zákaz vstupu do oplocenek. 
 
Povinné úseky:  
- start – začátek orientace 
- sběrná kontrola – cíl 
 
Občerstvení:  
Pořadatel nezajišťuje – ani na tratích ani v cíli. 
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WC:  
Pod mysliveckou chatou je k dispozici 1x WC a 1x pisoár. 

Obec nám otevře i WC na koupališti dole ve vesnici, dá se využít cestou z parkování. 

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. 
 
Vyhlášení vítězů:  
Nebude. 
 
Protesty: 
Se nepřijímají. 
 
První pomoc:  
Pořadatel nezajišťuje, závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 
Informace: 
Web:   http://www.skob-zlin.cz/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/SKOBzlin 
ORIS:   https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5982 
Ředitel:  Petr Pernička – mobil: +420 724 405 927, e-mail: petr.pernicka(zavináč)volny.cz 
 
Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB, přiměřeně aplikovaných vzhledem k charakteru akce. 
 
 
Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodů a stavitel: Petr Pernička, R1 
Hlavní rozhodčí:   Evžen Pekárek, R1 

 
 
Poděkování: 
Za pomoc a vstřícný přístup k pořádání závodů tímto děkujeme  

- obci Lukoveček, starostka paní Jarmila Kojecká 
- Mysliveckému spolku Fryšták – Lukoveček, pan Ladislav Baldraich 
- Lesům ČR 
- správci singulárních lesů, pan Jaroslav Končák 
- Lesnímu družstvu singularistů Lukoveček, pan František Škamrala 
- Družstvu singulárních domkařů Fryšták, pan Ivo Jadrníček 
- majitelům a správcům využívaných luk a pozemků – ZDV Fryšták, paní Dagmar Sedlářová a pan 

Stanislav Raška 
 
 
Upozornění:  
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů. 
 
Upozorňujeme účastníky na velmi špatnou dostupnost mobilního signálu v centru závodu u operátorů O2 
a T-mobile. Pouze Vodafone má pokrytí cca 50%. 
 
 
 
Přejeme správný směr a příjemné zážitky ze závodu. 

 

http://www.skob-zlin.cz/
https://www.facebook.com/SKOBzlin
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5982
about:blank
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Parametry tratí 
 

trať délka převýšení kontrol 

DH9 2,2 km 70 m 7 

DH10 2,3 km 80 m 9 

D12, H12 2,9 km 115 m 10 

D14 3,5 km 160 m 12 

D18 4,7 km 185 m 15 

D21 5,9 km 310 m 20 

D40, H50 4,2 km 180 m 16 

D50, H60 3,6 km 160 m 13 

H14 3,8 km 160 m 13 

H18 5,4 km 330 m 17 

H21 7,6 km 395 m 23 

H40 5,8 km 315 m 19 

 
 
 
Plánek příjezdu a parkování: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


