
Individuální měřený trénink na krátké trati v orientačním běhu 
 
Datum: Neděle 16. 5. 2021 
 
Centrum: Hvozdná, myslivecký areál "Lovka" za rybníkem, https://mapy.cz/s/luvofozehe 
 V areálu je možné využít jako dočasné zázemí lavičky a kryté podium 
 
Druh tréninku: Krátká trať s pevným pořadím kontrol. 
 
Parkování: https://mapy.cz/s/luvofozehe, dle pokynů pořadatelů. 
 
Prezentace: Nebude, budou pouze vydávány SI čipy k zapůjčení. 
 Do 9:00 je možné provádět změny e-mailem nebo telefonicky radek.vintr@volny.cz, tel. 603 290 748. 
 Později pouze změny čipů a dohlášky do kategorií P a HDR.  
 Dohlášky pouze do vyčerpání kapacity volných map. 
 Vklady musí být uhrazeny v den závodu.  
 Registrované oddíly Valašské oblasti mohou dodatečné přihlášky uhradit do 5 dnů od konání závodu. 
 
Popisy: Samoobslužně v centru, budou i na mapě 
 
Vzdálenosti: Parkování–centrum cca 200 m  
 Centrum–start: 1300 m / 70 m, modro/bílé fáborky  
 Centrum–cíl: 100 m 
 
Start: Intervalový: 00=10:00 hodin. 
 Kategorie HDR a P mohou startovat libovolně po dohodě se startérem v čase 00 - 80 
 
Mapa: Ostřice, 1:10000, e = 5 m, stav: jaro 2021, revize květen 2021,  
 mapový klíč ISOM 2017-2 A4, autor: Zdenek Rajnošek, Zdenek Janů 
 Tisk na polosyntetický voděodolný materiál pretex. Nebude v cíli odebírána. Dodržujte fair-play. 
 
Povinné úseky: Start – začátek orientace 
 Poslední kontrola – cíl 
 
Systém ražení: Elektronický systém SportIdent – bezkontaktní ražení včetně cílové jednotky. 
 
Časy vítězů: Dle soutěžního řádu Valašské oblasti 
 
Výsledky: Průběžné v centru, konečné na ORISu. Bez vyhlášení vítězů 
 
První pomoc: Pouze základní v centru 
 
Občerstvení: V centru voda do vlastních nádob, OB bufet nebude. 
 
Předpis:  Závodí se dle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti.  
 Závodníci startují na vlastní zodpovědnost. 
 
Terén: Vláčnější valašský, morfologicky provlněný.  
 Les většinou s dobrou průběžností a středně hustou sítí cest. 
 
Časový limit: 80 min. pro všechny kategorie 
 
WC: Pouze v centru závod 
 
Upozornění: Respektujte aktuálně platná omezení  
 (např. povinnost používání roušek, omezení pobytu v centru závodu) 
 https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/manual-sekce-ob.pdf 
 
Ochrana os. údajů: Přihlášením se na tento trénink 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 budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti 
 o proběhlém tréninku, 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 akci, propagaci klubu OB). V případě, že 
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Zvláštní upozornění: 

Akce se koná na pozemku obce. Z toho důvodu prosíme o nošení roušky z parkoviště  
do centra a zpět. Neshlukujte se, přijeďte až na váš startovní čas a co nejrychleji po doběhu 
opusťte prostor centra.  
Přijeďte prosím s co nejmenším počtem aut, ze Zlína využijte hromadnou dopravu, 
případně kolo. 
Pokud vše proběhne bezproblémově, tak si tohoto prostoru užijete ještě jednou na podzimní 
klasice! 

 
 
Funkcionáři: ředitel: Tomáš Podmolík, R3 
 hl. rozhodčí: Monika Krejčíková, R1 
 stavitel tratí Michal Smola, R2 
 
 
Délky tratí: 
 
Trať Kontrol Délka Převýšení 
HD10N 6 3,0 km (po fáborkách) 50 m 
D10C 7 1,8 km 30 m 
D12C 9 2,1 km 30 m 
D14C 11 2,5 km 45 m 
D16C 13 2,4 km 55 m 
D18C 14 3,1 km 75 m 
D20C, D21C 16 4,0 km 95 m 
D35C 15 3,4 km 85 m 
D45C 14 2,7 km 80 m 
D55C 11 2,5 km 50 m 
D65C 8 2,0 km 35 m 
H10C 8 1,8 km 30 m 
H12C 10 2,2 km 40 m 
H14C 12 2,7 km 40 m 
H16C 14 3,1 km 80 m 
H18C 17 3,7 km 110 m 
H20C, H21C 20 5,2 km 150 m 
H35C 18 4,5 km 135 m 
H45C 15 3,4 km 80 m 
H55C 14 2,7 km 80 m 
H65C 12 2,3 km 50 m 
H70C 8 2,0 km 35 m 
HDR 7 3,0 km (po fáborkách) 50 m 
P 9 2,2 km 45 m 
T 14 3,0 km 100 m 


