
CZECH and SLOVAK Orienteering weekend 2007

Gigasport Mistrovství České repulibliky a 
Veteraniáda České republiky na klasické trati 2007

P O K Y N Y
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu
Pořádající subjekt: TJ Sokol Vizovice
Centrum závodů: Vizovice – areál rekreačního střediska REVIKA
Program: pátek 21.9. 18:00 – 23:00 prezentace – Sokolovna 

sobota 22.9. 08:00 – 10:30 prezentace - REVIKA
11:00 start 00 semifinále

neděle 23.9. 7:00 – 8:30 prezentace - REVIKA
09:00 start 00 finále
10:30 start prvních závodníků A 

finále M ČR
15:00 vyhlášení výsledků 

Typ závodu: denní závod na klasické trati s pevným pořadím kontrol
Zařazení do soutěží: Gigasport Mistrovství České republiky na klasické trati 2007

Gigasport Veteraniáda České republiky na klasické trati 2007
Gigasport Český pohár 2007 (9. kolo)
Žebříček A (10. kolo)
Český pohár veteránů (34. kolo) 
závod Rankingu
veřejný závod v orientačním běhu

Parkování: Auta na louce v centru závodů dle pokynů pořadatelů. Autobusy vyloží 
závodníky na okraji centra závodů a dle pokynů pořadatelů odjedou na  
vyhrazené parkoviště

Vzdálenosti: parkoviště – centrum 0 m
centrum – cíl 0 m
centrum – ubytování do 10 km
centrum – karanténa 1600 m / 85 m převýšení
centrum – start semifinále 1700 m / 85 m převýšení 
centrum – start finále 1900 m / 140 m převýšení
karanténa – start semifinále 100 m / 0 m převýšení
karanténa – start finále 300 m / 55 m převýšení

Mapy: Semifinále
- kategorie DH16 - DH35 
Spletený Vrch - západ, 1: 15 000, E = 5 m, rozměr A3 
- kategorie DH40 a výše, T3,T5,T7
Spletený Vrch – západ, 1:10 000, E = 5 m, rozměr A3
Finále 
- kategorie DH16 - DH35 
Spletený Vrch - východ, 1: 15 000, E = 5 m, rozměr A3
- kategorie DH40 a výše, T3,T5,T7
Spletený Vrch – východ, 1: 10 000, E = 5 m, rozměr A3

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. K jeho realizaci bylo využito 
prostředků fondu Mikroprojektů, spravovaného regionem Bílé Karpaty.  

http://csob.tmapserver.cz/tms/html/archiv/?BBOX=3703074,5451871,3711520,5459072&client_lang=cz_win&MAP=csob_html&client_type=map_html&WIDTH=590&HEIGHT=503&m_next_time=1&m_next_time=1&m_map_size=middle_map&m_obrysy3=true&m_obrysy4=true&m_embargo=false&m_embargo_06=false&m_embargo_woc_07=false&m_obrysy1=false&m_obrysy2=false&m_obrysy_b=false&m_obrysy_l=false&m_shromazdiste_db=true&m_zoombar=1&m_X=3707296.8727634195&m_Y=5455471.318091451&m_X=3707296.8727634195&m_Y=5455471.318091451


Stav srpen 2007, mapovali J. Vyoral, B. Háj, T. Krajča, J.Daněk, Z.Krejčík. 
Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně – ve standardních mapnících. 
Tisk map včetně tratí ofsetem v tiskárně Samohýl Reproprint.
Zvláštní mapové značky:
zelené kolečko výrazný strom
zelený křížek vývrat
hnědý křížek plošinka
černý křížek jiný umělý objekt
modrý křížek jiný vodárenský objekt

Terén: Členitý podhorský až horský terén s pestrou skladbou porostů. Rozsáhlé 
partie jehličnatého, listnatého (převážně bukového) a smíšeného lesa se 
střídají s komplexy členitých hustníků. Nadmořská výška závodního 
prostoru 380 – 700 m.n.m.. Většina prostoru je velmi dobře průběžná. Vyšší 
pasáže bez podrostu, v nižších místy sezónní podrost (v závěru tratí). 
Středně hustá síť komunikací. Terén kopcovitý, v hřebenových partiích 
výskyt kamenných polí a jemných terénních prvků. Četný výskyt pramenů a 
bažinek. V lese probíhá po sněhové kalamitě probírková těžba, stav 
zachycen k 30. 8. 2007.

Zakázané prostory: Mimo závod, tréninkového prostoru a cesty na start veškeré lesní porosty 
mezi obcemi Vizovice, Zádveřice, Horní Lhota, Slopné, Loučka a Vizovice.  
Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Tréninkový prostor: Cestou na start semifinále i finále. Mapy obdrží každý oddíl při prezentaci.
Tratě: viz přiložená tabulka
Popisy kontrol: Sobota – seminále

– pro DH16-21 pouze na mapě,
– ostatní na mapě a ve startovním koridoru (odběr samoobsluhou) 
Neděle - finále
– pro všechny na mapě a ve startovním koridoru (odběr samoobsluhou)
K dispozici stolek pro úpravu (izolepa, nůžky, zvýrazňovače)

Startovní listiny: vyvěšeny v centru, pro finále budou zveřejněny večer cca ve 20:00 na www 
stránkách závodu a v místech ubytování zajišťovaného pořadateli. Ostatní 
dle dohody.  Startovky po kategoriích budou rovněž v informačním stánku 
v centru.

Startovní čísla: S  emifinále   - pouze závodníci kategorií MČR (HD16 – 21) běží s čísly, která 
obdrželi vedoucí oddílů ve svých obálkách při prezentaci.
Finále - pouze závodníci finále „A“ M ČR běží s čísly Gigasport (DH16-21), 
odběr samoobslužně na předstartu.
Bez startovního čísla není možné odstartovat v kategorií MČR (semifinále a 
finále A) startovat. Nedodržení bude trestáno diskvalifikací. 

Použitý systém ražení: elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro 
ražení kleštěmi. Při finálovém závodě kategorií D21A a H21A bude probíhat 
test měření ze startovacích branek a na cílové fotobuňky. Pro závodníky 
těchto kategorií ale závod rovněž končí oražením cílové jednotky. 

Start: Semifinále – sobota 
00 = 11:00
– vzdálenost 1700 m / 85 m převýšení, po modrobílých fáborcích
– organizace  startu   -  start  je  rozdělen  do  2  částí  -  levá  část  pro 

Veteraniádu ČR a veřejný závod - standardní odběr map samoobsluhou 
po fyzickém startu a pravá část pro M ČR - výdej map v posledním (3) 
koridoru,  závodníci  dostanou  mapu  se  svým  startovním  číslem  a 
jménem

– všichni závodníci jsou povinni opustit centrum nejpozději do 11:30.
Finále – neděle
00 = 9:00
– vzdálenost 1900 m / 140 m převýšení po modrobílých fáborcích
– kategorie D21A a H21A startují ve zvláštním koridoru ze startovacích 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. K jeho realizaci bylo využito 
prostředků fondu Mikroprojektů, spravovaného regionem Bílé Karpaty.  



branek.
– závodníci  finále  A  kategorií  MČR  jsou  povinni  opustit  centrum 

nejpozději do 11:00. 
Vybavení karantény po oba dny - občerstvení (voda), možnost odvozu věcí, 
přístřešky pro závodníky – tunely, mobilní WC TOITOI (6 ks) cestou na start 
v karanténě
Mapový start - po oba dny vyznačen lampionem, povinný úsek od 
fyzického startu vymezen značeným koridorem. 

Povinné úseky: Semifinále start – začátek orientace
poslední kontrola – cíl

Finále start - začátek orientace
poslední kontrola – cíl

Povinné úseky jsou vždy značeny oranžovými fáborky nebo koridory. 
Dodržení povinného úseku bude kontrolováno. 

Upozornění: Finále kategorie H21A a H21B přebíhají silnici 3. třídy, kde nebude omezen 
provoz, prosíme zvyšte opatrnost.

Cíl: v centru, závodník ukončí závod oražením cílové jednotky (platí po oba  
dny pro všechny kategorie)

Kreslení postupů: Závodníky finále A M ČR prosíme po doběhu finále o zakreslení postupů.  
Všichni závodníci mají možnost rovněž nakreslit své postupy ze semifinále i 
finále prostřednictvím programu RouteGadget na www stránkách závodu. 

Časový limit: 180 minut po oba dny
Počty postup. do finále „A“: D16, D18, H16, H18 18 závodníků, z každého rozběhu 6

D20, H20 18 závodníků, z každého rozběhu 9
D21 24 závodnic, z každého rozběhu 8
H21 32 závodníků, z každého rozběhu 8
DH35 – DH50, H55,H60 ½ závodníků, max. 25

Občerstvení: po oba dny v karanténě (voda)
po oba dny v cíli (ionťák – ESTIM, čistá voda)
po oba dny na trati (ionťák – ESTIM, čistá voda)
– semifinále na kontrole č. 31   – vyznačeno v popisech
– semifinále na postupech   – natištěno na mapě fialový pohárek
– finále pouze na postupech   – natištěno na mapě fialový pohárek

WC: v centru TOI TOI (20 ks)
cestou na start TOI TOI (6ks) v karanténě 

Mytí: provizorní sprchy a mycí žlaby za budovou u východu z cílového prostoru
Zdravotní služba: v cíli, MUDr. Láníček
Výsledky: průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru a www stránkách závodu

celkové výsledky budou na www stránkách závodu
vedoucí oddílů si mohou objednat výsledky v tiskové podobě za 50,- Kč

Vyhlášení výsledků: v neděli 23.9. v 15:00 v centru závodu. Vyhlášeni budou závodníci na 1 – 3. 
místě v kategoriích M ČR a Veteraniády.  

Ubytování: Na prezentaci obdrží vedoucí oddílů ubytovací poukazy, které je nutné  
odevzdat na místech ubytování, dodržujte čistotu a pokyny ubytovatelů.

Stravování: viz. Přiložený plánek restauračních zařízení a ubytování ve Vizovicích 
Protesty: písemné doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu
Jury: Kristýna Bořánková (VSP), Petr Turczer (KSU), Zdeněk Zikmund (NPA)
Ostatní: Koupání v bazéně u rekreačního střediska pouze na vlastní nebezpečí. 

Zákaz vstupu na tenisový kurt a areál minigolfu. 
Funkcionáři: ředitel závodu Jiří Kalenda

hlavní rozhodčí David Aleš
stavitel tratí Pavel Starosta, Karel Kršák

Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se 
souhlasem ředitele závodu.

Jiří Kalenda – ředitel závodu David Aleš – hlavní rozhodčí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. K jeho realizaci bylo využito 
prostředků fondu Mikroprojektů, spravovaného regionem Bílé Karpaty.  


