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

Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 
„Memoriál Jiřího Pohořalého“ 

R O Z P I S 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 

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 

Parkování: 
V okolí hřiště, bude upřesněno v pokynech 

Kategorie: 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 
HD10N – fáborkovaná trať, bez doprovodu 
HDR – fáborkovaná trať s doprovodem, libovolný start 0÷60 
P – jednoduchá trať pro příchozí, délka cca 2,5 km, libovolný start 0÷60 
T – tréninková trať, délka cca 4 km, intervalový start 
Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem Valašské oblasti. 

Přihlášky: 
1. termín do úterý 8. června 2021 do 23:59:59 výhradně přes přihlašovací systém ORIS! 
Po 1. termínu přihlášek se vklady navyšují o 50 %, v den závodu nebo mimo ORIS navýšení o 100 %. 
U kategorií HDR, P, T vklady bez navýšení. 
Přihlášky po termínu dle možností pořadatele (dle počtu volných map). 

Vklady:  
Kategorie D/H10-14C, HD10N, HDR – 80,- Kč  
P, T a ostatní kategorie – 120,- Kč  
Půjčovné čipu SportIdent (nejedná se o SIAC) – 40,- Kč 
Vklady zasílejte převodem do 11.6.2021 (připsání na účet do 12:00). Číslo účtu: 1405344359/0800. Jako 
VS použijte 27xxxx, kde xxxx je čtyřmístné číslo oddílu dle adresáře ČSOS. Lze zaplatit i v hotovosti při 
prezentaci. 

Start: 
00 = 10:00h 

Prezentace:  
V centru závodu od 8:30 do 9:15 h.  
  

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


Popis terénu:  
Smíšený převážně 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. 

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

Vzdálenosti:  
Centrum – start + cíl: 1700 m po silnici, dbejte zvýšené opatrnosti, choďte vlevo 
Centrum – parkování: 100÷300 m 

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

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

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. 
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 

Hlavní funkcionáři:  
Ředitel závodu: Barbora Klímová  
Hlavní rozhodčí: Petr Kunz R3  
Stavitel tratí: Martin Kunz R2  
 
V Otrokovicích dne 27.5.2021 
 
Schvalovací doložka: 
Rozpis závodu byl schválen dne: 28.5.2021 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6342
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6342

