
2. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti 
Závod Rankingu s koeficientem 1.00 

Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 
„Memoriál Jiřího Pohořalého“ 

POKYNY 
Závod proběhne za aktuálně platných epidemiologických opatření. Prosíme, neshlukujte se před 

startem, v cíli, u vyčítání čipů apod. Mějte s sebou doklad o očkování, testování, prodělání Covid-19, 
nebo čestné prohlášení. 

Přijíždějte až na svůj startovní čas a odjíždějte ihned po absolvování závodu. 

Pořádající subjekty: 
Oddíl OB, TJ Jiskra Otrokovice, GIGANT Orienteering, z. s. 

Datum: 
Sobota 12. 6. 2021 

Druh závodu: 
Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 

Centrum: 
Nová Dědina – hřiště u sokolovny 
WC: v Sokolovně obce bude k dispozici WC, mytí není k dispozici. 
Šatny: využijte vlastní dopravní prostředky. 
Průběžné výsledky: nebudou vyvěšovány v centru závodu, konečné v ORISu. 
Vyhlášení výsledků: nebude organizováno. 
Občerstvení: v centru závodu nebude zajištěno. Bude otevřena hospoda v centru odpoledního sprintu na 
fotbalovém hřišti v Kvasicích (pivo, limo, párky, polévka, modré z nebe, …). 
Děti kategorií HDR a HD10N obdrží drobnou sladkost při vyčítání SI. 

Parkování: 
V okolí hřiště na Nové Dědině, na místních komunikacích obce; u hřbitova nebo na polní cestě v blízkosti 
startu. Dbejte pokynů pořadatelů. 

Prezentace:  
V centru závodu od 8:30 do 9:15. 
Platby na účet budou do ORISu doplněny během příštího týdne z důvodu nepřítomnosti paní účetní. 
Doklady si prosím vytiskněte sami. 

Start: 
00 = 10:00 
Vzdálenost na start 1700 m po silnici směr Kvasice, dbejte zvýšené opatrnosti, choďte vlevo. 
Cesta značena modrobílými fáborky. 
 
Cíl: 
Vzdálenost z cíle do centra 1700 m po silnici, trasa shodná s cestou na start, dbejte zvýšené opatrnosti, 
choďte vlevo. Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair play. Vyčítání čipů v centru závodu. 
Každý závodník dostane v cíli balenou vodu. 
 
Popisy kontrol: 
vytištěny na mapě a zveřejněny v ORISu, nebudou k dispozici v centru závodu. 
Kontrola č. 115 jiný objekt – ohniště. 
 
Povinné úseky: 
nejsou. Tratě nemají společnou poslední kontrolu. 
 
Časový limit: 
60 min pro všechny kategorie. Uzavření cíle bude ve 13:00. 

https://mapy.cz/turisticka?x=17.449&y=49.2086&z=14&source=coor&id=17.449%2C49.2086&q=49.2086N%2017.449E
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6342
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6342


 

Popis terénu:  
Smíšený listnatý les s majestátnými staletými buky připomínající místy prales, kde se za poslední desítky 
let téměř netěžilo, lokálně padlé stromy ponechány přírodnímu zániku, minimum podrostu. Mírně svažitý, 
lokálně hluboké erozní rýhy. V JZ části louka se zarostlými remízky a izolovanými stromy, s trávou téměř 
bez trní. 

Mapa: 

Hučaj, 1:10 000, E=5m, stav srpen 2020, mapový klíč ISOM 2017-2, formát A4, autor Petr Matula. Mapa 

bude vodovzdorně upravena. 

Systém ražení: 
Elektronický systém SportIdent. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě 
použit dvakrát. Při závodě budou jednotky systému SportIdent nastaveny do bezdotykového režimu 
BEACON. 

Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel OB, soutěžního řádu Valašské oblasti sekce OB ČSOS. 

Protesty: 
Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího 
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: 
Petr Kunz, Dobrovského 9251, 765 02 Otrokovice 

Jury (návrh): 
Libor Slezák, LCE – R1 
Tomáš Podmolík, TZL – R3 
Vítězslav Pěček, SKM – R3 

Informace:  
Na stránkách závodu v systému ORIS 
Barbora Klímová – mobil: +420 721 418 020, e-mail: klimovi01@seznam.cz 

Ochrana osobních údajů: 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS. 

Fotografování: 
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o 
proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského 
zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 
závody, pro propagaci vašeho klubu OB). V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
explicitně fotografovi. 

Upozornění: 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele. 
Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů. 

Hlavní funkcionáři:  
Ředitel závodu: Barbora Klímová  
Hlavní rozhodčí: Petr Kunz – R3  
Stavitel tratí: Martin Kunz – R2  
 
V Otrokovicích dne 9. 6. 2021 
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