
4. závod Valašské jarní ligy 2020 

Kdo 
Martin Kunz, ředitel, stavitel i Jury v jedné osobě vás vítá na: 

Co 
Denním jednorázovém závodě jednotlivců v lesním sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým 

startem. 

Kdy 
Datum:  27. 06. 2020 Sobota 

Prezentace: 9:00÷10:30 Pouze změna jména nebo čísla SI. Dohláška ani změna kategorie není možná! 

Start 00: 10:00 

Start DH9: 10:05 ÷ 12:00 na START krabičku 

Kde 
Centrum: Fotbalové hřiště TJ Sokol Mysločovice, prezentace a WC. Pro převlékání využijte zpevněnou plochu 

vedle hřiště a její travnaté okolí případně vlastní dopravní prostředky. 

PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ! Bude trestáno diskvalifikací. 

Parkování: V místě centra a na zpevněných plochách v okolí školy. Dbejte pokynů pořadatelů. 

Plánek:  Zde. 

Start:  800m od centra, po modrobílých fáborcích. Tudy. 

Cíl:  800m od centra, po modrobílých fáborcích. 

  Cestou na start a z cíle překonáváte silnici III. Třídy. Dbejte zvýšené opatrnosti! 

Pro 
Kategorie: Dle rozpisu Valašské jarní ligy. 

  Předpokládané časy vítězů 15÷20min. 

  Časový limit pro všechny kategorie je 60min. Předpokládané uzavření cíle ve 13:00. 

Jak 
Přihlášky: Už jsou uzavřeny. 

Dohlášky: Na místě nebudou! Pouze změna jména v rámci jedné kategorie. 

Předpis: Volný výklad Pravidel OB 2019 přizpůsobený situaci. 

Za co 
Zápůjčka SI: 10Kč/ks v hotovosti na místě. Klasický „kontaktní“ čip. 

Co za to 
Terén:  Netypický valašský, místy hodně členitý, průběžnost od výborné po obtížnou. Kopec mírný. Spousta 

single-trail pěšinek pro MTB. Vzhledem k teplému deštivému počasí v minulých týdnech je místy 

bujná přízemní vegetace. Doporučujeme zakrytí dolních končetin. 

Podložka: 80÷90% příměstský les s hlinitopísčitým podkladem. 

 10÷20% zpevněné komunikace zejména kolem startu a cíle, nejdelší tratě i v půli závodu. 

 Doporučuji obuv se špunty bez hřebů. 

Mapa:  Bikepark 1:4000 E=5m IX. 2017 A4 ISSOM v ýgelitu 

  Většina tratí je vytištěna oboustranně, dbejte zvýšené pozornosti!  

Popisy:  Pouze na mapě. Můžete si je vytisknout i z ORISu. 

Kontroly: Stojan s SI krabičkou a lampionem 30×30cm 

  

https://mapy.cz/s/lasoketada
https://mapy.cz/s/hedefahate
https://mapy.cz/s/laduzevege


Ražení:  SPORTIDENT bezkontaktní režim do 40cm 

Každý závodník je povinen při průchodu startem vynulovat a zkontrolovat svůj SI čip. 

Každý závodník je povinen po doběhu do cíle nechat vyčíst svůj SI čip. 

Výsledky 
Závodu: Průběžně vyvěšovány nebudou. Celkové budou zveřejněny v ORISu. 

Vyhlašování vítězů jednotlivých kategorií nebude. 

VJL 2020: Proběhne na podzim při prvním závodě oblastního žebříčku v Pozděchově. 

Mňamky 
Jídlo: Co si kdo přinese, to si může sníst.  

Pití: Voda z vodovoda, ale doneste si vlastní hrnéčky. 

 Protože „Ranní ptáče bez lahváče vůbec nikam nedoskáče“ bude k dispozici omezené množství 

lahvového piva Polička 10° formou samoobsluhy. Prázdné láhve vracejte zpět do přepravky. 

Odpadky: Odpadkové koše nebudou. Co si přinesete, to si odneste. 

Pro Béďu 
Školka:  Pořadatel nezajišťuje. 

Ubytování: Pořadatel nezajišťuje.  

Protesty: Pořadatel nevyřizuje. 

Lékař 
Pokud se nám někdo z účastníků dobrovolně přihlásí, bude mít startovné zdarma. V případě většího 

zájmu proběhne na místě výběrové řízení. 

Jinak si každý hradí případné ošetření ze svého zdravotního pojištění. 

GDPR 
  Však to fšichni znáte. Kdo se přihlásí, se fším souhlasí. A když ne, má se včas ozvat. 

Poděkování 
  Konání akce umožnila obec Mysločovice a provozovatel Cykloparku Mysločovice. 

Děkujeme! 

 

  V Napajedlích 25. 06. 2020 

 

  Za vaši hojnou účast děkují 

 

  Martin Kunz, v. r.  Petr Kunz   KUNZ-TEAM 

  Ředitel, stavitel, …  Hlavní rozhodčí   Další funkce 

  GIGANT Orienteering, z. s. OOB TJ Jiskra Otrokovice 

https://www.myslocovice.cz/
https://cykloparkmyslocovice.webnode.cz/

