
12. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti 
6. závod podzimního oblastního žebříčku Valašské oblasti 
Závod Rankingu s koeficientem 1.0 
Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 
 
 

POKYNY K ZÁVODU  
 
 

Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 
 

Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 

Datum: 
Sobota 21.10.2017 
 

Druh závodu: 
Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
 

Centrum: 
Zlín – Podhoří, základní škola Mikoláše Alše, https://mapy.cz/s/28szS 
GPS: 49.2135133N, 17.6340314E 
Centrum a veškeré dění je nahoře nad školou, na hřišti pod lesem. 
 

Prezentace:   
V centru závodu od 8:00 do 9:00 hod. 
Dohlášky v čase prezentace podle počtu volných map. 
 

Parkování:   
Příjezd skrz Zlín po třídě Tomáše Bati, ve směru od Otrokovic i od Vizovic odbočka na ulici 
Šternberská (mezi areálem firmy Spur a autosalonem Opel), viz. mapa. 
Parkování na ulici Pod Šternberkem, bude organizováno pořadateli.  
 
Upozorňujeme, že není možno vjíždět přímo pod školu do ulice M. Alše a přilehlých ulic! 
Parkování zde je velmi omezené a bývá velmi často kontrolováno a pokutováno městskou policií. 
Příp. porušení tohoto ustanovení je na osobní riziko každého účastníka. 
 

Vzdálenosti:   
Parkování – centrum:  800m, bude značeno oranžovými fáborky 

Centrum – start:  1300m / 140m převýšení, 
    z toho 90m převýšení je na posledních 300m - nechte si dostatek času 
    cesta na start je značena modrobílými fáborky 

Centrum – cíl:    0 m 
 

https://mapy.cz/s/28szS
https://mapy.cz/s/28szS


 
Zázemí pro závodníky 
V centru závodu je omezený prostor pro stavbu oddílových stanů, v případě nepříznivého počasí 
je možno využít kryté prostory uvnitř školy. Zákaz vstupu do školy v závodní a znečištěné obuvi. 
V případě špatného počasí bude nutno se vyzouvat a v celé škole se chodit bez bot. 
 

Start:  
Intervalový, 00 = 10:00 hod. 
Kategorie HDR a P – libovolný start v čase od 00 do 70, startovní pořadí určuje pořadatel na 
místě. 
Cestou na start není možnost WC. 
 

Terén: 
Zvlněný, středně členitý, smíšený les, střední hustota komunikací, většinou dobrá viditelnost, 
místy podrost (doporučujeme prorážečky). 
Na několika místech probíhá drobná lokální těžba dřeva, což může znamenat kmeny na zemi, 
zvětšené světliny a mechanizací projeté cesty – nejčerstvější změny nejsou v mapě zachyceny. 
V části prostoru je vyhlášeno bezzásahové území. 
 

Mapa:  
Za Majákem 17, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5m, mapový klíč ISOM 2000, autor Bohumil Háj. 
Rozměr A4, mapa je vytištěna na vodovzdorný papír Pretex. 
Stav mapy je květen 2016, v místech vedení tratí proběhla v říjnu 2017 revize. 
 
Mapy se v cíli neodevzdávají, prosíme o dodržování fair-play. 
 

Zvláštní mapové značky:  
Zelený kroužek – výrazný strom 
Zelený křížek – vývrat 
Hnědý křížek – plošinka 
Černý křížek – jiný umělý objekt 
Černé kolečko – sloup 
 

Popisy kontrol:  
Popisy ve formě piktogramů jsou vytištěny na mapě a jsou i volně k odběru v centru závodů. 
 

Časový limit:  
120 min. 
 

Systém ražení:  
Elektronický systém SportIdent. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být 
v závodě použit dvakrát. 
V předstartovním koridoru je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V cíli se razí 
cílová kontrola. V případě poruchy jednotky SI se razí kleštěmi do rezervních políček na okraji 
mapy, v tomto případě je třeba na tuto skutečnost upozornit pořadatele v cíli.  
Závodníci kategorií HDR a P startují na startovací krabičku dle pokynů pořadatele. 
Po doběhu do cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip u pořadatelů vyčíst. 



 

Parametry tratí:  

Kategorie Délka (km) Převýšení (m) Počet kontrol  
D10C 1,8 30 7  
D12C 2 50 9  
D14C 2,9 100 13  
D16C 2,9 115 15  
D18C 3,3 125 15  
D21C 4,1 150 20  
D35C 3,5 125 17  
D45C 2,8 70 13  
D55C 2,7 65 14  
H10C 1,9 30 7  
H12C 2,1 65 10  
H14C 3,2 110 16  
H16C 3,6 130 18  
H18C 3,8 155 19  
H21C 5,1 215 25  
H35C 4,2 160 21  
H45C 3,5 130 17  
H55C 3,1 105 15  
H65C 2,7 65 12  

HD10N 1,8 30 6 po linii 3,7km a 125m převýšení 

HDR 1,8 35 6 po linii 3,7km a 125m převýšení 

P 2,6 95 8  
T 3,7 145 17  

 

Zakázaný prostor: 
Veškeré lesní prostory v okolí centra závodů a podél cesty na starty jsou zakázaný prostor. 
 

Občerstvení:  
Na trati nebudou občerstvovací stanice. V cíli voda bude voda se sirupem. 
 

WC:  
Pouze ve škole v centru závodu. 
 

Mytí: 
Ve škole v centru závody jsou k dispozici vlažné sprchy. 
 

Vyhlášení vítězů:  
Cca ve 12:30 hod, vyhlášeni budou první tři závodníci v kategoriích DH10-DH14 a vítězové 
ostatních kategorií mimo P, T a HDR. 
Kategorie HDR obdrží drobnou cenu při vyčítání. 
 
Bezprostředně po vyhlášení vlastního závodu proběhne i vyhlášení celkových výsledků oblastního 
žebříčku Valašské oblasti v kategoriích DH10-DH14. 



Stravování:  
Kvalitně zásobený pořadatelský bufet v centru závodu. 
V nabídce budou: buchty, obložené chleby, párek v rohlíku, čaj, káva, limo, točené pivo, burčák. 
 

První pomoc:  
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli. 
 

Informace:  
V Orisu a na stránkách SKOB Zlín v sekci Pořádáme. 
Tomáš Podmolík – t.podmolik(zavináč)atlas.cz, tel. 777 784 411. 
 

Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
 

Protesty:  
S vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 
 

Jury:  
Členství v jury bude nabídnuto závodníkům: Dagmar Hubáčková (LCE), Martin Marek (VIC), 
Vítězslav Švestka (KVS). 
Definitivní složení jury bude zveřejněno v centru závodu. 
 
 

Poděkování: 
Děkujeme tímto základní škole M. Alše za jejich vstřícný přístup a spolupráci při přípravě závodu. 
 
 

Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodu: Tomáš Podmolík, R3 
Hlavní rozhodčí: Petr Pernička, R2 
Stavitel tratí: Iva Kavánková, R3 
 
 
 
Ve Zlíně dne 18.10.2017 
 
 
Tomáš Podmolík    Petr Pernička 
ředitel závodu     hlavní rozhodčí 
 
 
 
Přejeme správný směr a příjemné zážitky z lesa. 
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Plánek – příjezd + parkování 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


