
POKYNY 
Závod oblastního žebříčku Valašské oblasti  

Závod rankingu s koeficientem 1.00 
veřejný závod v orientačním běhu 

 
Datum: 
neděle 5. září 2021       
Podmínky účasti na závodě: 
Závodu se nesmí účastnit osoby projevující příznaky COVID-19 či jiného respiračního onemocnění, nebo ti, kteří se v 
posledních 14 dnech setkali s infikovanou osobou. Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu aktuálně platnými 
ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu. 
Závodník bude muset doložit minimálně jednu variantu z následujících možností (potvrzení o ukončeném očkování/ negativní 
RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Doporučujeme 
sesbírat všechna čestná prohlášení od členů jednoho oddílu a nejpozději při prezentaci odevzdat jedním zástupcem. Čestná 
prohlášení musejí být řádně vypsaná a podepsaná. 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast 
Pořádající subjekt: 
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž (SKM) 
Druh závodu: 
Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
Centrum: 
Sokolská zahrada Zdislavice – GPS: N 49°13.47707', E 17°15.67558' 
V prostorách areálu bude prostor pro stavbu oddílových tunelů. 
Parkování: 
V ulicích obce Zdislavice a přilehlých parkovištích, dbejte pokynů pořadatelů. 
Prezentace: 
V neděli od 8:00 do 9:15 v centru závodu. 
V prezentačních obálkách nebudou pokyny v tištěné podobě, informace o závodu jsou primárně na ORIS a stránkách 
závodu. Pokyny budou na informační tabuli v centru závodů. 
Nejpozději při prezentaci je nutné odevzdat řádně vyplněné a podepsané čestné prohlášení o způsobilosti k účasti na 
závodě v orientačním běhu. Formulář je připraven ke stažení v ORISu! 
Popisy kontrol: 
Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabuli v centru závodů. 
Systém ražení: 
Elektronický systém SPORTident, jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát!  Během závodu budou SI krabičky i cílové 
krabičky nastaveny na „bezkontaktní“ způsob ražení.  Závodník je ve startovním koridoru povinen vymazat data z SI (krabička 
„clear“) a zkontrolovat vymazání (krabička „check“), v posledním koridoru bude krabička „SIAC TEST“ (slouží pro kontrolu 
„bezkontaktního“ ražení), dále orazí předepsané kontroly v závodě a skončí oražením SI jednotky na cílové čáře. V případě 
poruchy SPORTidentu ražte kleštěmi do připravených políček na okraji mapy, a potom nechte mapu zkontrolovat v cíli. 
Závodník je povinen vyčíst čip neprodleně po doběhu v centru! Půjčený čip se po vyčtení vrací!! 
V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 1000,- Kč. 
Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti 
Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Start 000: 
v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start od času 000 do času 70) 
Konkrétní čas pro kategorie HDR a P určí startér dle aktuální situace. Okamžik startu je u nich dán oražením SI jednotky 
„START“. Mimo kategorie HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati P mohou startovat i dvojice (= 1 mapa). 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum – dle místa zaparkování 20 - 500 m  
centrum – start - 1900 metrů, cestou na start není WC. 
cíl – centrum – 1700 metrů 
cíl – start – 250 m 
Mapa: 
Vinohradčík, 1:10 000, E=5m, mapový klíč ISOM 2017-2 
stav srpen 2021, mapy budou vodovzdorně upraveny. Hlavní kartograf Vítězslav Pěček ml. 
Mapy se nebudou v cíli vybírat, věříme v FAIR PLAY závodníků. 
Zvláštní mapové značky: 
Černý křížek – jiný umělý objekt 
Hnědý trojúhelník – plošinka 
Zákázané prostory: 
V lese jsou na mapě vyznačená zakázaná území → jedná se o novou výsadbu stromků. Je přísně ZAKÁZÁNO přes taková 
území běžet. 
 



Povinné úseky: 
Start – startovní lampion  
Sběrka – cíl 
Fáborková linie: 
Pro kategorie DH10N, HDR oranžové fáborky.  
Prostor závodu: 
Les a louka nad Zdislavicemi. 
Terén: 
Svažitý terén se smíšeným lesem a se střední hustotou lesních cest, členěný výraznými údolími a erozními rýhami. Část 
mapového prostoru je s podrostem a se sníženou průchodností. 
Limit: 
Pro všechny kategorie 90 minut. Uzavření cíle 90 min. po odstartování posledního závodníka. 
Občerstvení: 
Po doběhu v cíli voda se sirupem. Naproti centra závodu bude otevřena hospoda u Šneka. Hospoda bude mít otevřeno, je 
možnost občerstvení, zakoupení např. guláš, grilované makrely, klobásy apod, brambůrky, pivo, limo, aj. 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www stránkách 
závodu a http://oris.orientacnisporty.cz/ 
Vyhlášení výsledků závodu: 
cca v 13:15 v centru závodů, bezprostředně po doběhu posledních závodníků. 
Vyhlašujeme kategorie DH10N, D/H10C až D/H14C – 1., 2., 3. místo., ostatní kategorie se nevyhlašují. V kategorii HDR 
dostanou všichni diplom a drobnou cenu při vyčtení SI čipu. 
WC + mytí: 
WC v centru, bude označeno.  Cestou na start ani kolem startu WC není. (V blízkosti startu je hájenka) 
Není zajištěna voda pro mytí. 
Zdravotní služba: 
Základní ošetření v centru závodů – bezplatné pouze po doběhu. 
Jury: 
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky: 
Evžen Pekárek (TZL), Petr Pernička (TZL), Libor Slezák (LCE) 
Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro písemné protesty: Ing. Josef 
Zvoníček, Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, SNP 3988/5, 767 01 Kroměříž. 
www stránky - informace: 
http://www.smerkromeriz.cz/poradame/5_9_2021/ 
Upozornění: 
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. Prosím, přecházejte opatrně hlavní komunikaci, tato komunikace je 
mimo obec. Při závodu dbejte při přebíhání komunikace v obci na vlastní bezpečnost. V závodním prostoru nejsou pro přeběh 
komunikací zřízeny koridory ani zakázaná území. 
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 
Dodržujte aktuálně platná hygienická doporučení. Nejpozději při prezentaci odevzdejte čestné prohlášení dostupné na stránkách 
závodu v ORISu. Prosíme, neshlukujte se při čekání na svůj start ani v cíli. Do prostoru před startem se dostavte několik málo 
minut před vlastním startem. Neshlukujte se v cílovém prostoru. 
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 na webu závodu http://www.smerkromeriz.cz/poradame/5_9_2021/ a 
v informačním systému ORIS http://oris.orientacnisporty.cz/ 
Fotografování: 
V průběhu akce budou 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) zejména vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
explicitně fotografovi. 
Funkcionáři: 
ředitel závodu – Jan Lachendro 
hlavní rozhodčí – Pavel Dittrich R2 
stavitel tratí – Roman Vlček R2 
hlavní kartograf – Vítězslav Pěček ml. R3 
 
 
 
 
V Kroměříži dne 3. 9. 2021  Jan Lachendro – ředitel závodu 
 
 
 
 
 



 
Pořadatel děkuje za spolupráci: 
 
 
     
     
 
 
                                    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Konání akce umožnili podnik Lesy České republiky s.p. a obec Troubky – Zdislavice. Děkujeme. 

 
Činnost organizace je finančně podporována městem Kroměříž. 

 
Orientační běh se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky, jsou to i vaše lesy, chovejme se tedy 
ohleduplně. 
.       
 
Plánek 

 


