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Podzimní pohár 
Datum: 
sobota 22. září 2012 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast  
Pořádající subjekt: 
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž   (SKM) 
Druh závodu: 
závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
Centrum: 
Hřiště v obci Nová Dědina ve východní části Chřibů. 
Na ploše hřiště si můžete postavit oddílové tunely.  Odpad patří do košů a pytlů k tomu určených. 
Parkování: 
Na veřejných komunikacích v obci dle pokynů pořadatelů. Dodržujte dopravní předpisy a 
respektujte vjezdy do domů.              
Prezentace: 
V centru od 8:00 do 9:15 hod. Žádáme vedoucí oddílu, aby provedli odhlášení nepřítomných 
závodníků. Vklady jsou splatné v hotovosti u prezentace.                                   
Start: 
Start 00 je v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny 
Závodníci kategorie HDR a P2 mohou startovat mezi start. časy 0 a 85. Konkrétní čas určí startér 
dle aktuální situace. Okamžik startu je u nich dán oražením SI jednotky „START“ . Mimo 
kategorie HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati P2 mohou startovat i dvojice (= 1 mapa). 
Vzdálenosti: 
parkoviště – centrum: 0 - 500 metrů.          
centrum – start: 1100 metrů po modrobílých fáborcích.  
cíl - centrum: 1100 metrů (200 metů od cíle na cestu shromaždiště-start značeno červenými 
fáborky) 
Mapa: 
Tabarky 2012, 1:10.000, E=5m, stav srpen - září 2012, mapový klíč ISOM 2000, formát A4, 
vodovzdorně upravena. Hlavní kartograf Boris Dvorský. Mapy se nebudou v cíli odevzdávat.  
Fáborková linie:                                                          
Pro kategorie D10N, H10N, HDR oranžové fáborky. 
Popisy kontrol: 
Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabulích v centru. 
Prostor závodu: 
Veškeré lesní porosty jižně od silnice Nová Dědina - Tabarky. 
Terén: 
Středoevropský, dobře průběžný, množství cest a terénních prvků.  
 Systém ražení:                                       
Elektronický systém SPORTident, V případě poruchy SPORTidentu ražte kleštěmi do připravených 
políček na okraji mapy. Nechte zkontrolovat v cíli. Vyčíst SI čipy v centru!!!! 
 



Délky tratí: 
Dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.  
Limit:  
Pro všechny kategorie 120 minut. 
Občerstvení po závodě:                                      
Po doběhu v cíli voda se sirupem. V obci v blízkosti shromaždiště bude otevřená hospoda se 
sortimentem pivo, limo, párky a další. 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.  
Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na stránkách závodu. www.smerkromeriz.cz 
Vyhlášení: 
cca ve 13: 00 hod. v centru závodů.  V kat. HD10N, HD10C,  HD12C a HD14C budou vyhlášeni 
první 3 závodníci. Vyhlášení závodníci obdrží diplom a drobnou cenu. Kategorie HDR, P2,T4 a 
katerie od DH16C  se nevyhlašují. V kategorii HDR dostanou všichni po doběhu drobnou cenu a 
diplom. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch pořadatelů. 
WC + mytí:                     
WC typu TOI-TOI pouze na shromaždišti, cestou na start WC nebude!! 
Mytí provizorní v lavorech na shromaždišti.  
Zdravotní služba:                    
Základní ošetření v centru – bezplatné pouze po doběhu. 
Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.  
Adresa pro písemné protesty: Klub orientačního běhu Směr Kroměříž, nám. Míru 1205, 76701 
Kroměříž 
Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Jury: 
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky: 
Fiala Jan (BBM),  Plášek Martin (LCE), Starosta Pavel (VIC) 
Informace: 
www stránky závodu - www.smerkromeriz.cz/poradame/22-9-2012/ 
Upozornění: 
 Žádáme účastníky, aby se chovali šetrně k přírodě a zařízení shromaždiště. Rádi bychom v těchto 
místech závodili i někdy příště.  
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
Funkcionáři:  
ředitel závodu – Ilja Dvorský 
hlavní rozhodčí – Boris Dvorský 
stavitel tratí – Pavel Dittrich                                          V Kroměříži dne 19. září 2012 

 

 
 
Závod podpořily: 

Město Kroměříž 

Zlínský kraj 

Continental  

Xerox 

 


