
                                                          

 
 

ROZPIS 
3. závodu OŽ Valašské oblasti  

 
 
Datum:  sobota 11. 4. 2015 
 
Druh závodu:  závod na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
  závod je zařazen do oblastního žebříčku Valašské oblasti 
  závod je zařazen do Rankingu s koeficientem 1,00 
  veřejný závod v OB 
 
Pořadatel:  Sportovní klub orientačního běhu Zlín 
 
Centrum:  Zlín – klubovna SKOB Zlín pod lyžařským svahem (49°13'7.558"N, 17°40'0.354"E) 
  Klubovna bude po velké opravě a rekonstrukci. 
   Nevstupujte prosím do prostoru klubovny v závodní obuvi.  
 
Parkování:  V nejbližším okolí klubovny (bude upřesněno v pokynech).  
 
Přihlášky:  Do neděle 5. 4. 2015 do 23:59 h 
 Po termínu přihlášek se vklady navyšují o 50 %, v den závodu o 100 %. 
 U kategorií HDR, P, T vklady bez navýšení. Přihlášky po termínu dle možností 

pořadatele (dle počtu volných map). 
 

Přihlášky zasílejte přes přihlašovací systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), ve 
výjimečných případech e-mailem na adresu prihlasky@skob-zlin.cz (nutno uvést 
kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, případně požadavek na zapůjčení čipu). 
Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi. 

  
Prezentace: Sobota 11. 4. 2015 8:30 -  9:30, v centru závodu 

Dodatečné přihlášky dle možností pořadatele (dle počtu volných map).  
Informujte prosím pořadatele o případné neúčasti závodníků. 

 
Start: 00 = 10:30 hodin, intervalový start,  
 kategorie HDR, P – libovolný start (bude upřesněno v pokynech)  
 
Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 
 H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C  
 HD10N – fáborkovaná trať, bez doprovodu 
 HDR – smajlíci, s doprovodem, libovolný start  
 P – jednoduchá trať pro příchozí, délka cca 2 km, libovolný start 
 T – tréninková trať, délka cca 3 km, intervalový start 
 
Vklady: Kategorie D/H10-14C, HD10N, HDR, P, T – 50,- Kč 
 Ostatní kategorie – 90,- Kč 
 Půjčovné čipu Sportident – 40,- Kč (mimo žactvo) 
 Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci 
 
Předpokládané časy vítězů: dle Soutěžního řádu Valašské oblasti.  
 
Vzdálenosti: parkoviště auta – centrum  do 300 m 
 parkoviště bus – centrum do 300 m 
 centrum – start   modrobílé fáborky (do 1500 m, bude upřesněno v pokynech) 
 centrum – cíl zelenobílé fáborky (do 1000 m, bude upřesněno v pokynech) 
  



                                                          

 
 

Systém ražení: Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost 
zapůjčení na prezentaci. Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. Možno 
použít čipy 5. – 11. generace. V případě ztráty čipu budeme vybírat 900,- Kč. 

 
Popis terénu: Převážně velmi dobře průběžný příměstský les s hustou sítí cest a pěšin. Valašský, 

kopcovitý. Hluboké erozní rýhy, dole příkřejší svahy, nahoře plošší partie. 
. 
Mapa: BARABÁŠ 1:10 000, e = 5 m, stav 2014, revize 3-4/2015, použitý mapový klíč ISOM, 

kartograf – Bohumil Háj, David Mikel. 
 Formát A4, digitální tisk. Mapa je vytištěna na papír PRETEX, nebude zabalena 

v mapníku. V případě výrazně špatného počasí doporučujeme vzít si mapník. Budou k 
dispozici na startu. 

  
Informace: ORIS (oris.orientacnisporty.cz) 
 www.skob-zlin.cz/poradame 
 tel.: 777 784 411 (ředitel závodu) 
   
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, soutěžního řádu Valašské oblasti sekce OB ČSOS. 
 
Protesty:  Písemné protesty proti vkladu 200,‐ Kč se podávají u hlavní rozhodčí.  
 
Adresa pro písemné protesty: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín 
 
Ředitel závodu: Tomáš Podmolík R3 
 
Hlavní rozhodčí: Barbora Krejčíková R2 
 
Stavitelé tratí: do DH 18 Michal Smola R2 
 od DH 21 Jan Šidla R2 
 
 
 
    
 

Něco z historie OB 

Po závodě nabízíme možnost navštívit výstavu Orientační běh – moderní sport 21. století, která probíhá od 
února do konce května v otrokovické Galerii RIM (v blízkosti vlakového nádraží). Výstava je běžně 
otevřená jen ve všední dny, po závodě bude jedinečná příležitost navštívit ji v sobotu, předpokládaný 
začátek prohlídky ve 14:00. Prosíme zájemce, aby se hlásili předem organizátorovi akce Janu Žemlíkovi na 
telefonu 603 564 779 nebo na mail jan.zemlik@volny.cz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 5. 3. 2015  
 
Tomáš Podmolík 
ředitel závodu 
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