
POKYNY 
4. oblastní žebříček Valašské oblasti 2021  

Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati 
Rankingový koeficient 1,00 

 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast. 

Pořádající subjekt GIG - GIGANT Orienteering, HLV - KČT-OB Holešov. 

Datum   sobota 4.9.2021 

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

Centrum závodu Zámek – zámecký park Přílepy WGS84: 49.3206997N, 17.6127394E.  
          Možnost stavby oddílových stanů na louce u zámku. 

Příjezd a parkování  V okolí zámeckého parku, vyznačeno na mapce, na parkování bude naváděno. Parkování 2 
autobusů je možné na ploše naproti vjezdu do zámku. 

Prezentace 8:30-9:15 hod., v centru závodu. Na prezentaci je možno zaplatit chybějící platby, čipy na 
půjčení, odhlášky, změny jména nebo čipu. Doklady o zaplacení je možno vyzvednout v ORISu. 
Startovní listiny a pokyny budou vyvěšeny v centru závodu. Dohlášky na místě hlavně pro 
kategorie HDR, v omezeném počtu pro P a T za základní startovné. Dohlášky ostatních 
kategorií omezené, podle počtu map (vakanti) s navýšením vkladu o 100%. 

Vzdálenosti  Parkování – centrum 500 m 
Centrum – start  1 000 m, převýšení 70 m, modrobílé fáborky 
Cíl – centrum  500 m, červené fáborky 

Start 00         10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny. 

Kategorie HDR a P mají libovolný čas startu v intervalu mezi 10:00 a 11:20 hod. O času startu 
rozhoduje startér na místě. Tyto dvě kategorie startují na startovní krabičku.  

Fáborky                         Pro kategorie DH10N a HDR, oranžové fáborky. Za nenaražení kontroly je DISK. 

Mapa           Hrádek, stav 8/2020, revize 6/2021, M=1:10 000, E=5 m, autor Petr Matula, tisk mapy na 
syntetickém papíru. Mapy v cíli nebudou vybírány, dodržujte prosím zásady fair play. 

Terén      Kopcovitý, středoevropský, různě průběžný, místy bujný sezónní podrost, padlé stromy a 
zbytky po těžbě, v západní části místy bažinatý s hustníky a porostovými detaily. 

Zvláštní mapové značky 
modrá hvězdička - studna  
hnědý trojúhelník - plošinka 
černý křížek – jiný objekt  

Popisy kontrol  Piktogramy na mapách a v ORISu. V centru závodu nebudou! 

Časový limit   90 min. 

Uzavření cíle          13:00 hod. (podle počtu přihlášených a doby startu) 

Systém ražení elektronický systém SPORTident, jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! Je možno 
použít čipy všech generací. Všechny SI jednotky i cílová jednotka budou nastaveny na 
„bezkontaktní“ způsob ražení. Před startem mají závodníci povinnost vynulovat čip a provést 
kontrolu nulování. V případě poruchy jednotky SI mají závodníci povinnost razit kleštěmi do 
rezervních políček na okraji mapy a upozornit na toto ražení při vyčítání čipu. Po doběhu do 
cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip u pořadatelů vyčíst, a to i v případě, že závodník 
závod nedokončí. 

Předpokládané časy vítězů 
Směrné časy na horní hranici dle soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Obuv a oblečení  Doporučujeme kompletní zakrytí dolních končetin a obuv do terénu (s hřeby). 

Závodní prostor  Veškeré lesní prostory v okolí centra závodu a podél cesty na start jsou závodním prostorem se 
zákazem vstupu a to i pro diváky a doprovod. Zákaz vstupu do oplocenek! 



Povinné úseky   start – začátek orientace, kontrola č. 100 – cíl. 

Občerstvení   Pro všechny kategorie bude občerstvení v centru.  

WC          v centru jsou k dispozici WC (zákaz vstupu v obuvi s hřeby), cestou na start není WC. 

Mytí           v centru lavory  

Výsledky   Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Celkové pak v ORISu. 

Vyhlášení vítězů  Předpokládaný čas vyhlášení bude v 13 hod. Vyhlášeni budou první tři v kategorii HD 10-14, v 
ostatních pouze vítězové. Kategorie HDR, drobná odměna pro všechny v centru při vyčítání. 

Stravování  V centru závodu bude bufet, sortiment: Zdeňkovy klobásy, párek, káva, čaj, kofola, domácí 
buchty. Čepované pivo a další v restauraci ca 200 m od centra.  

Odpadky  Prosíme o třídění odpadků do plastových pytlů na plasty a na směsný odpad. 

Dětská školka  Pořadatel nezajišťuje. 

První pomoc  Pořadatel nezajišťuje, závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Předpis   Závod bude probíhat dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti 

Protesty         Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.   
   Adresa pro písemné protesty: Petr Kunz, Dobrovského 9251, 765 02 Otrokovice. 

Jury         Členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům: Roman Vlček - SKM, Evžen Pekárek - TZL a 
Martin Marek - VIC. 

Hlavní funkcionáři Ředitel závodu:  Antonín Peška R3,  
Hlavní rozhodčí:  Petr Kunz R3,  
Stavitel tratí:   Antonín Peška R3, Martin Kunz R2 

Upozornění  Prodejní nebo propagační činnost je možná pouze se souhlasem ředitele závodu. 

 

COVID  
Účastník závodu svým příjezdem na závod OB vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:  

1/ Není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu, v současné době 
je bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.  

2/ Splňuje veškerá aktuálně platná nařízení týkající se protiepidemických opatření proti šíření COVID-19, která bude 
schopen doložit na vyžádání certifikátem, a to  

a/očkování, od aplikace druhé dávky při dvou-dávkovém schematu a aplikace první dávky při jedno-dávkovém   
schematu uplynulo nejméně 14 dnů  
b/ RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší než 7 dní nebo 
c/ antigenní test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin nebo 
d/ laboratorně potvrzené onemocnění   COVID-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní 

3/ Bude dbát pokynů pořadatele a bude dodržovat opatření k dodržení hygieny při konzumaci jídel, nápojů, používání 
WC, atp.  

4/ Prohlašuje, že si je vědom(a) toho, že nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo věcech, 
která vznikne pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě závodu z důvodu zavinění účastníka. 

Závod se koná na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky a společnost Lesy pod Hostýnem, s.r.o., 
prosíme o ohleduplné chování. 

 

 

 

V Holešově dne 1.9.2021                    Antonín Peška - ředitel závodu, Petr Kunz - hlavní rozhodčí 

 

 

 



 

Parkování a příchod do centra 


