
1. OŽ - Mistrovství Valašské oblasti a Veteraniáda ve sprintu, závod Rankingu s koeficientem 1.02 

2. OŽ - oblastní žebříček Valašské oblasti ve sprintu, závod Rankingu s koeficientem 1.00 

veřejné závody jednotlivců v orientačním běhu 

 

           POKYNY    

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 

Pořádající subjekt:  TJ Slovan Luhačovice, oddíl orientačního běhu (LCE) 

Datum:  sobota 2. 4. 2022 - závod ve sprintu dopoledne, odpoledne - lesní sprint 

Druh závodu:     1. OŽ - OM sprint: závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol 

  2. OŽ - lesní sprint: závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol 

Centrum: Vlčnov, fotbalové hřiště (GPS: 49.0076644N, 17.5777989E) 

Na shromaždišti je krytá tribuna a vymezený prostor pro stavbu oddílových stanů (doporučujeme v případě 

nepříznivého počasí). 

Příjezd a parkování: 

Příjezd do Vlčnova nebude značen, parkování na parkovištích před a (později) za sportovním areálem (výjezd 

z Vlčnova směrem na Hluk), dbejte prosím pokynů pořadatelů. 

Popisy kontrol: budou společně se startovními listinami vyvěšeny v centru závodu   

Prezentace:  1. OŽ: 8:00 - 9:30 v centru závodu 

  2. OŽ: ideálně současně s dopoledním závodem, poté 12:30 do 13:30 v centru závodu 

Vzdálenosti: centrum - parkování   100 m 

  centrum - start-  dopoledne 200 m 

odpoledne start 1 - 1500 m; start 2 - 600 m 

  centrum - cíl   dopoledne 0 m 

odpoledne 1500 m, cíl 2 - 600 m 

Odpolední start 2 (a také cíl) platí pro závodníky kategorií HDR, HD10N, D10C, H10C, kteří absolvují jednoduchý 

závod v areálu školy a školky. Cesta je zpočátku společná jako na start 1, asi po 450 m se odpojuje a míří do obce (ke 

škole, asi 150 m). Místo odpojení bude značeno cedulí. 

Mapy:  1. OM sprint:  VLČNOV - 1 : 4 000, E = 2 m - ISSprOM2019-2, formát A4; hl. kartograf - Michal  

    Hubáček (stav 3/2020), revize 3/2022 

2. OŽ sprint: JERICHO - 1 : 4 000, E = 2,5 m - ISSprOM2019, formát A4; mapoval - Matěj Klusáček 

(stav 1/2020), revize 3/2022 

ZŠ VLČNOV - 1 : 1 500, E = 2 m - ISSprOM2019-2, formát A4; hl. kartograf - Michal 

Hubáček (stav 3/2020), revize 3/2022 - pro kategorie HD10N, DH10C, HDR 

  Pro všechny kategorie budou mapy upraveny vodovzdorně. 

http://www.ob-luhacovice.cz/
https://mapy.cz/s/lofekujoju


Pozn. V terénu odpoledního závodu (lesním terénu) se před cílem nachází velké množství trailových pěšinek, 

z nichž v mapě jsou vyznačeny jen původní (neměnné).  

Zvláštní mapové značky:  černý křížek - jiný objekt, přístřešek, prvek dětského hřiště 

Terén:   1. OM sprint:  intravilán obce Vlčnov; většinou zpevněný podklad, místy parky, svažité zarostlé sady 

2. OŽ sprint:  kopcovitý příměstský les s proměnlivou průběžností (místy podrost), velmi členitý 

reliéf, nízká hustota komunikací; v terénu se před cílem nachází velké množství 

trailových pěšinek, z nichž v mapě jsou vyznačeny jen původní (neměnné). Těsně 

před cílem se také nachází nová ohrada pod el. proudem - v mapě vyznačeno zn. 

708 (hranice zakázaného prostoru) a 709 (zakázaný prostor). Ohrada nemá vliv na 

volby postupů. 

2. OŽ dětský závod (DH10C, HD10N, HDR) - areál ZŠ a MŠ Vlčnov 

Omezení obutí: Pro dopolední závod platí zákaz použití obuvi s hřeby. 

Start 00:  1. OŽ: 10:00 (kategorie P, T a HDR mají libovolný startovní čas do času 60) 

  2. OŽ: 14:00 (kategorie P, T a HDR, DH10C a HD10N mají libovolný startovní čas do času 80) 

Startovní koridor je tříminutový, během procedury si každý závodník v příslušných koridorech vynuluje (CLEAR) a 

zkontroluje (CHECK) svůj čip. V posledním koridoru bude jednotka SIAC test. Kategorie HDR, P a T startují na pokyny 

startéra oražením jednotky START. 

Cestou na start přecházíte frekventovanou silnici, dbejte osobní opatrnosti. 

Liniové tratě:  Kategorie HD10N a HDR mají při dopoledním závodě linii v terénu označenou oranžovými fáborky. 

Odpolední závod na jednoduchých tratích, které nebudou značeny fáborky. 

Povinné úseky: výdej map → začátek orientace, značeny červenobílými fáborky 

Přeběh silnice: všechny kategorie přebíhají frekventovanou silnici. V prostoru bude pořadateli hlídaný přeběh přes 

silnici, kde bude doprava regulovaná (vhodný pro všechny kategorie) – na mapě označený symbolem 

 . Tento přeběh silnice není povinný, jen doporučený. 

Předpokládané časy vítězů: Předpokládané časy vítězů pro dopolední závod dle platného Soutěžního řádu Valašské 

oblasti, pro odpolední závod mohou být časy vítězů prodlouženy až na 200 % „běžného“ sprintu 

Časový limit: dopoledne 45 min, odpoledne 90 min 

Cíl:  1. OŽ: v centru závodů 

  2. OŽ: oba cíle se nacházejí v blízkosti příslušných startů 

Systém ražení:  elektronický - SportIdent, jeden SI čip nesmí být použit v závodě vícekrát! Jednotky systému 

SportIdent budou nastaveny do bezdotykového režimu BEACON.  

Závodník je povinen vyčíst čip neprodleně po doběhu v centru (vyčítání v centru platí i pro odpolední lesní i dětský 

závod). V případě selhání SI jednotek je závodník povinen orazit kleštěmi do mapy (v jakémkoliv místě, na mapě 

nebudou opravná R políčka). Závodník je v tomto případě povinen v cíli ukázat ražení na mapě. V případě ztráty 

zapůjčeného čipu bude pořadatel vybírat 900 Kč. 

SIAC battery test: na shromaždišti v blízkosti výdeje popisů kontrol.  

Zakázané prostory:   Veškeré prostory v okolí centra závodů. 



Občerstvení: pití po závodě v cíli; pořadatelský bufet - buchty, čaj, káva, pivo, nealko, polévka, guláš, párek, 

klobása, salát (v obci je několik obchodů, restaurace však žádná) 

WC:  v areálu fotbalového hřiště (do budovy zákaz vstupu v závodní obuvi) 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů, oficiální výsledky budou zveřejněny v ORISu a 

 na www stránkách závodů. 

Jury:  složení JURY bude zveřejněno v centru závodů 

Vyhlášení výsledků:  proběhne po každém závodě v centru závodu; vyhlášeni budou 3 nejlépe umístění 

v kategoriích DH10N, DH10-14C, v kategoriích DH16-21C pouze vítězové; v kategorii HDR 

obdrží všichni závodníci drobnou odměnu při vyčítání SI. 

Protesty: Písemně s vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Adresa, na kterou je možné zaslat protest 
  proti výsledkům: Libor Slezák, Lužné 1032, 763 26 Luhačovice 

Zdravotní služba: První pomoc zajištěna v cíli. Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

Funkcionáři: ředitel závodů - Vít Kunčar, R3 

  hlavní rozhodčí - Libor Slezák, R1 

  stavitel tratí - dopoledne Štěpán Mudrák, R3; odpoledne Marek Cahel, R1 

Informace:       na www stránkách OOB TJ Slovan Luhačovice 
Vít Kunčar - ok2zv@seznam.cz (+420 775 007 388) 
Libor Slezák - slezak.libor@gmail.com (+420 777 073 560) 

GDPR:   Přihlášením se na závody každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 

formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků případně fotodokumentace na webu závodu a v 

informačním systému ORIS. 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. 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Valašské oblasti sekce OB 

 

 

 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
V Luhačovicích 31. 3. 2022 

 

Vít Kunčar, Marek Cahel, Libor Slezák  

http://www.ob-luhacovice.cz/

