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Pořadatel 
KOB SMĚR KROMĚŘÍŽ  z pověření Valašské oblasti sekce OB ČSOS 
 
Místo konání 
Shromaždiště je na louce pod lesem Hvězda u Kotojed. Kotojedy tvoří jižní předměstí 
Kroměříže. Viz mapa na www.smerkromeriz.ic.cz 
 
Shromaždiště 

Shroma                          Parkování na místní komunikaci podle pokynů pořadatelů. Na shromaždišti je možnost 
postavení oddílových stanů pro případ nepříznivého počasí. Odpadky odhazujte do 
připravených pytlů a nevstupujte na sousední soukromé pozemky. Na cestě ke shromaždišti 
budou k dispozici 2 toalety Toi-Toi, cestou na start již není žádná možnost vykonání potřeby. 
Není žádná možnost mytí po závodě. 

Prezentace 
Na shromaždišti od 8.30 - 9.00 hod. Žádáme vedoucí oddílů, aby provedli odhlášení 
nepřítomných závodníků. Dodatečné přihlášky jsou ve většině případů možné jen na uvolněná 
místa po odhlášených. Všechny změny budou přijímány jen písemně na formulářích, které 
budou k dispozici u prezentace. 
 
Start 
Start 00 je v 10.00 hod. Start je intervalový. Závodníci HDR, P2 a P4 mohou startovat mezi 
start. časy 0 a 60, konkrétní čas určí startér dle situace a okamžik startu je u nich dán 
oražením SI jednotky „START“. Mimo kat. HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati 
P2 mohou startovat i dvojice.  
 
Vzdálenosti 
Shromaždiště - start 700 m po modrobílých fáborkách. Shromaždiště - cíl 1000 m. Cesta z 
cíle vede okolo startu a od cíle ke startu je značena červenými fáborky.. Cesta na start a z cíle 
vede mezi soukromými pozemky a přírodní památkou „Obora“, kam je závodníkům 
zapovězen přístup. Dodržujte důsledně vyfáborkovanou trasu. 
 
Mapa 
Hvězda, revize  únor - březen 2010, měřítko 1:10 000, E = 5m, není vodovzdorně upravena. 
Mapoval:  V. Pěček ml. Mapy se budou v cíli odebírat a budou se vydávat od 10.50 hod.  
 
Terén  
 Středoevropský, průběžný, množství cest a terénních prvků.  
 
Systém ražení 
Elektronický razící systém Sportident. V případě poruchy Sportidentu ražte kleštěmi do 
připravených políček na okraji mapy. 
 



Předpis 
Závodí se podle platných pravidel ČSOB a soutěžního řádu Valašské oblasti. 
 
Protesty 
S vkladem 200 Kč u hlavního rozhodčího. 
 
Délky tratí 

                       Dle pravidel ČSOB a soutěžního řádu Valašské oblasti. Popisy ve formě piktogramů budou 
připraveny k odběru ve vývěskách pro výsledky na shromaždišti.  

 
Limity 
Pro všechny kategorie 120 min. 
 
Výsledky 
Předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Před vyhlášením výsledku závodu 
budou ještě vyhlášeny výsledky žebříčku Valašské oblasti za rok 2009.  
Vyhlášení výsledků bude ve 13.00 hod. První tři závodníci v kat HDR, DH10N,C, DH12 a 
DH14C obdrží diplomy a drobné ceny.  
 
Jury 
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky: 
Sedláček Jaroslav – HLV, Řezanina Lubomír -ZVS, Plášek Martin - LCE 
 
Občerstvení po závodě 
Voda se sirupem 
Na shromaždišti bude možno zakoupit drobné občerstvení (káva, čaj, pivo, limo, párky, 
oplatky, ..) 
 
Upozornění: 
Všichni závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. 
 
Funkcionáři závodu 
Ředitel:                   Ilja Dvorský 
Hlavní rozhodčí:    Boris Dvorský 
Stavitel tratí:          Pavel Dittrich 
 
Pořadatelé vám přejí hodnotný sportovní zážitek. 
 
 
 
 

                         
                                       
 
 


