
ROZPIS 

Oblastní žebříček Valašské oblasti 2020 
MS krajský žebříček mládeže OB podzim 2020 

MS krajský žebříček dospělých a veteránů OB 2020 
rankingový koeficient 1,00 

veřejný závod v orientačním běhu  
 
Datum: 
sobota 5. září 2020 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast  
Pořádající subjekt: 

OB Vizovice z.s. - VIC 
Centrum: 
obec Pozděchov, areál u sjezdovky, 49.2208528N, 17.9653694E 

Prezentace: 
od 8:45 do 9:30 
Start 00: 
v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start) 
Druh závodu: 
závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
Kategorie: 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 
HD10N - fáborkováná trať 
HDR - fáborkovaná trať - rodiče s dětmi - libovolný start 
P - jednoduchá trať pro příchozí, délka cca 2,5 km - libovolný start 
T - normální trať pro příchozí, délka cca 4 km - intervalový start 
Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti 
Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Přihlášky: 
do úterý 1. září 2020 do 23:59 
pozdější přihlášky 100 % vkladu (mimo kategorie HDR, P a T) 
Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém ORIS, neregistrovaní případně e-mailem na adresu 
martin.marek@vavrys.cz (nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, případně 
požadavek na zapůjčení). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply). 
Vklady: 
kat. HD10-14, HD10N, HDR - 60,- Kč 
ostatní kategorie - 120,- Kč 
neregistrovaní závodníci – dvojnásobné startovné dle kategorie, mimo HDR, P, T 
půjčovné SI čipu - 40,- Kč (mimo žactvo a příchozí) 
Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci, případně v termínu přihlášek na účet 
2100036181/2010 u Fio banka, a.s., jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle adresáře ČSOS. 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5865
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5739
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6007


zveřejněny na www stránkách závodu a http://oris.orientacnisporty.cz/  
Občerstvení: 
Vzhledem k aktuální situaci nabídneme pouze velmi omezený sortiment občerstvení, vše bude 
upřesněno v pokynech. 
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 ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 800,- Kč.  
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum 200 až 500 metrů (pro osobní automobily), autobusy dbejte pokynů 
pořadatelů  
centrum - start – cca 500 metrů, převýšení 85 metrů !!! 
centrum - cíl – 0 metrů 
Vše bude upřesněno v pokynech. 
Terén: 
Podhorský les valašského charakteru, převážně čistý leh, mírný podrost. Doporučujeme důkladné 
tejpování.  
Mapa: 
Pramen Vláry, 1:10000, E=5m, stav duben 2020, mapový klíč ISOM 2017, formát A4 
Vyhlášení: 
cca ve 13:00 v centru závodů 
Upozornění: 
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele 
závodu.  
Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.  
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
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, sociálních 
sítích OB Vizovice nebo 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. 
Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro 
písemné protesty: OB Vizovice, občanské sdružení, (Martin MAREK), Vizovice, 3. května 1280, PSČ 
763 12.  

Funkcionáři: 
ředitel závodu – Miroslav GOLA 
hlavní rozhodčí – Martin MAREK 
stavitel tratí – Karel KRŠÁK 

Ve Vizovicích dne 20. srpna 2020 

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://oris.orientacnisporty.cz/

