
 
 
 
 

 
TJ Slovan Luhačovice oddíl orientačního běhu // www.ob-luhacovice.cz   

Český svaz orientačních sportů // www.csos.cz 

 
 

18. 6. 2022 3. Žebříček B – Morava, Ranking - 1,04 koeficient 

Mistrovství ČR neslyšících sportovců, Veřejný závod v orientačním běhu 

 
19. 6. 2022 4. Žebříček B – Morava, Ranking - 1,04 koeficient 

Veřejný závod v orientačním běhu 
 
 

POKYNY 
 
Datum:   sobota 18. 6. 2022 – klasická trať 

neděle 19. 6. 2022 – krátká trať 
 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu  
 
Pořádající subjekt: TJ Slovan Luhačovice oddíl orientačního běhu (LCE)  
 
Centrum:  fotbalové hřiště Přečkovice, N 49°4.41008', E 17°47.12823' 
 
Parkování: v areálu shromaždiště, poté podél silnice, bude vybíráno 50 Kč parkovné za oba dny 
 
Informace k příjezdu: Ve směru od Luhačovic za Kladnou-Žilín do Přečkovic se opravuje komunikace, počítejte se zdržením 

(semafor). 

 
Občerstvení: voda v cíli, na shromaždišti LCE stánek s běžným sortimentem (pivo, limo, buchty, guláš, klobásy,…); 

během sobotního závodu se budou vyskytovat (na kontrolách i postupu) občerstvovací stanice 
s pitnou vodou 

 
WC:  v centru závodu mobilní WC, též v budově fotbalového klubu dámské i pánské (prosíme, nevstupujte 

v botách s hřeby). Na startu sobotního i nedělního závodu nebude umístněno WC. 
 
Mytí:   v centru k dispozici hadice s vodou a lavory 
 
Dětská školka:  nebude zřízena 
 
Zdravotnická služba: první pomoc je zajištěna v cíli, všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí                           
 
Ubytování:   Bojkovice, sportovní hala ZŠ T.G.Masaryka, N 49°2.40725', E 17°48.37433' (6 km od centra závodů) 

V sobotu otevřena od 16:00, kontakt Antonín Kunčar - 608 834 755 
V neděli prosíme opustit budovu do 09:00. 

 

Terén: středoevropský - kontinentální - valašský. Kopcovitý smíšený les na úpatí hřebenů Bílých Karpat, 

středně hustá síť cest, proměnlivá hustota porostů s různou průběžností, místy podrost, místy členitý 
reliéf (erozní rýhy), nadmořská výška 300 - 429 m. n. m 

 
Ražení: Označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu bezdotykového ražení BEACON 

(umožňující ražení až do vzdálenosti 0,5 m) včetně cílové jednotky. V případě poruchy se razí do mapy, 
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mapa se v tomto případě odevzdá ke kontrole hlavnímu rozhodčímu. Jeden SI čip nesmí být v jednom 
závodě použitý dvakrát. 

 
Zvláštní mapové značky: hnedý trojúhelník - plošinka 

zelený křížek - vývrat 
černý křížek - jiný omělý objekt (krmítko, kadibudka, přístřešek,…) 

 
Povinné úseky:  poslední kontrola - cíl (značeno fáborky) 
 
Výsledky: předběžné výsledky budou zveřejněny v centru závodu - oficiální výsledky budou vystaveny na webové 

stránce závodu  
 
Protesty:  písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu Libor Slezák, Lužné 1032, 76326 Luhačovice. 
 
Jury:   bude upřesněno před startem závodů 
 
Hlavní funkcionáři:  ředitel: Vít Kunčar  

hlavní rozhodčí: Libor Slezák (R1)  
stavitel tratí: Marek Cahel (R1) 

 
Informace:  Vít Kunčar  ok2zv@seznam.cz (+420 775 007 388) 

Libor Slezák slezak.libor@gmail.com (+420 777 073 560) 
http://www.ob-luhacovice.cz/poradame/zb-2022/menu-id-111.html 

 
Předokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS.  
 
Upozornění:  všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru závodu.  

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.  
 
 
Předpis:  závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží sekce orientačního běhu ČSOS a Prováděcích 

předpisů k soutěžím sekce OB 2022. 
 
Ochrana osobních údajů (GDPR): Přihlášením se na tento závod účastník bere na vědomí, že pořadatel je oprávněn v nezbytné 
nutné míře zveřejnit jeho osobní údaje v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu 
závodů a v informačním systému ORIS. Závodníci běžící s GPS jednotkou berou na vědomí, že bude zaznamenávána trasa jejich 
pohybu v průběhu závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie a videa sloužící k informování veřejnosti o 
proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku. Během závodu 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB). V případě, že 
si nepřejete být foceni, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
 
 

SOBOTA 18. 6. – KLASICKÁ TRAŤ 
 
Prezentace:   9:30 - 11:30 v centru závodu 
 
Vzdálenosti: centrum - start – 500 m po modrobílých fáborkách (převýšení 30 m) cesta křižuje málo 

frekventovanou silnici 2. třídy (dbejte opatrnosti) 
centrum - cíl - 500 m     

 
Start: 00 = 12:00  - 3 koridory (CLEAR - 2. CHECK - 3. SIAC TEST); 

kategorie HDR, P, T mají samostatný koridor a volný startovní čas v rozmezí 0 – 120, závod startují 
ražením jednotky START 
Na startu bude omezený prostor na rozcvičování a nebudou k dispozici WC. 

 
Cíl:   umístění cíle asi 500 m od centra závodů (cesta značena fáborky) 

Mapy se v cíli neodevzdávají – dodržujte FAIR PLAY. 
Uzavření cíle - do 17:40.   
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Časový limit:  180 min 
 
Mapy:    PŘEČKOVICE - 1:15 000, E=5m, ISOM 2017-2, stav duben 2022, mapoval: Bohumil Háj 

kategorie D/H16 – D/H35B 
 

PŘEČKOVICE 10, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017-2, stav duben 2022, mapoval: Bohumil Háj 
pro kategorie žactva, P, T, HDR a pro kategorie DH40B a starší 
 
tisk: Nord Service – voděodolný materiál YUPO 
pro kategorie P, T, DH10-12, HDR tisk laser TJ Slovan Luhačovice 
 
Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny. 

 
Popisy kontrol:  samoobslužný výdej v centru 
 
Vyhlášení výsledků:  proběhne po skončení závodu v centru – předpokládaný čas zahájení vyhlášení 16:30; v kategoriích 

DH10 - DH21 - závodníci na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny - u veteránských kategorií budou vyhlášeni 
pouze vítězové - v kategorii HDR budou všichni odměněni při vyčítání čipů - kategorie P, T nebudou 
vyhlašovány 

 
 

NEDĚLE 19. 6. - KRÁTKÁ TRAŤ 
 
 Prezentace:   8:30 - 9:30 v centru závodu 
 
Vzdálenosti: centrum - start – 1300 m po modrobílých fáborkách (převýšení 60 m) cesta křižuje málo 

frekventovanou silnici 2. třídy (dbejte opatrnosti) 
centrum - cíl – 1 500 m 

 
Start: 00 = 10:00  - 3 koridory (CLEAR - 2. CHECK - 3. SIAC TEST); 

kategorie HDR, P, T mají samostatný koridor a volný startovní čas v rozmezí 0 –90, závod startují 
ražením jednotky START 
Na startu nebudou k dispozici WC. 

 
Tratě:   Tratě se v některých kategoriích značně kříží.  

 
Cíl: umístění cíle asi 1 500 m od centra závodů (cesta bude značena fáborky, trasa je z velké části společná 

s cestou na start) 
Mapy se v cíli neodevzdávají – dodržujte FAIR PLAY. 
Uzavření cíle - 13:15. 

 
Časový limit:  90 min 
 
Mapa:   KAMENNÁ, 1:10 000, E=5m, ISOM 2017-2, stav duben 2022, mapoval: Petr Matula 

tisk: Nord Service – voděodolný materiál YUPO 
pro kategorie P, T, DH10-12, HDR tisk laser TJ Slovan Luhačovice 

 
Mapy budou pro všechny kategorie vodovzdorně upraveny. 

 
Popisy kontrol:  samoobslužný výdej v centru + na mapě 
 
Vyhlášení výsledků:   proběhne po skončení závodu v centru – předpokládaný čas zahájení vyhlášení 14:00 - v kategoriích 

DH10 - DH21 - závodníci na 1. - 3. místě obdrží věcné ceny - u veteránských kategorií budou vyhlášeni 
pouze vítězové - v kategorii HDR budou všichni odměněni při vyčítání čipů - kategorie P, T nebudou 
vyhlašovány 

 
 



 
 
1 - 5 parkování 
6 oddilové stany 
7 presentace, vyčítání 
8 občerstvení 
9, 10 WC 
11 umývání (brouzdaliště) 
12 posezení občerstvení 
 
Prosíme, dávejte pozor u vypuštěného bazénu (bude páskován)    
 
 
 
 
 
 
Vít Kunčar            Libor Slezák  
ředitel závodů            hlavní rozhodčí 


