
POKYNY

12. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti
6. závod Hanáckého žebříčku podzim
závod Rankingu s koeficientem 1.00

veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 

Datum:
sobota 24. října 2015
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast 
Pořádající subjekt:
OB Vizovice, občanské sdružení - VIC
Centrum:
Dešná, areál fotbalového hřiště, 49.2674625N, 17.8468744E
Prezentace:
od 9:30 do 10:30
Start 00:
v 11:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny 
kat. HDR a P - libovolný start (čas měřen od oražení krabičky START)
Druh závodu:
závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
Předpokládané časy vítězů:
dle Soutěžního řádu Valašské oblasti
Vzdálenosti:
parkoviště - centrum 600 metrů
centrum - start – 1400m/105m převýšení – modrobílé fáborky
centrum - cíl - 500 metrů 
Mapa:
Nad Chrastěšovem, 1:10000, E=5m, stav V/2015, mapový klíč ISOM, formát A4, tisk laser, popisy 
jsou vytištěny na mapě, mapy jsou vodovzdorně upraveny
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko – výrazný strom
Upozornění – nejsou mapovány vývraty!
Délky tratí a popisy kontrol:
popisy kontrol k dispozici v centru závodů a jsou i na mapě
Terén:
Podhorský les valašského charakteru, část prostoru členitý, orientačně náročný terén. 
Doporučujeme důkladné tejpování. 
Zakázané prostory:
zákaz vstupu na soukromé pozemky v okolí centra závodů a cestou na start a z cíle, veškeré lesní 
prostory v okolí startu a cíle, zákaz překonávání jakýchkoliv plotů a oplocenek. Cestou na start a 
z cíle se prochází pastvinou, kde se pase skot, vyvarujte se jakéhokoliv kontaktu se zvěří a 
ohradníky!
Systém ražení:
elektronický systém SPORTident (možnost použít čipy 5., 6., 8., 9., 10., a 11. generace), v případě 
ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 800,- Kč
Parkování:
na přilehlých komunikacích, dbejte pokynů pořadatelů
WC:
v budově, zákaz vstupu v závodní obuvi!
Uzavření cíle a časový limit:



Cíl bude uzavřen ve 14:00 hod. Časový limit 90 minut pro všechny kategorie.
Výsledky a vyhlášení:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou 
zveřejněny na www stránkách závodu. Předpokládané vyhlášení výsledků závodů proběhne ve 
13:30 hod. 
Občerstvení:
Po doběhu v cíli voda se sirupem. V centru závodu bude bufet s drobným občerstvením. Bude 
možné zakoupit domácí gulášovou polévku, sekanou nebo párky. Podávat se bude také svařák!
Funkcionáři:
ředitel závodu – Martin MAREK
hlavní rozhodčí – Marek KůSTKA
stavitel tratí – Pavel STAROSTA
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro 
písemné protesty: OB Vizovice, občanské sdružení, Vizovice, 3. května 1280, PSČ 763 12. 
Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Ostatní:
Po vyhlášení výsledků závodu proběhne vyhlášení celkového žebříčku Valašské oblasti za rok 2015

Ve Vizovicích dne 22. října 2015

Martin MAREK v.r. - ředitel závodu
Marek KůSTKA v.r. - hlavní rozhodčí

Poděkování za umožnění pořádání závodu patří obci Dešná, Městu Vizovice a Zlínskému 
kraji.

www.obvizovice.cz


