
Mistrovství a Veteraniáda České republiky sprintových štafet 
5. a 6. závod Českého poháru štafet a České ligy klubů 
Mistrovství Valašské oblasti štafet 
69. ročník Poháru města Zlína  
 
 

R O Z P I S 

 
 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
 
Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
28.-30.9.2018 
 
Druh závodu: 
Pátek 28.9. Mistrovství a Veteraniáda České republiky sprintových štafet 
Sobota 29.9.  Český pohár štafet, Mistrovství Valašské oblasti štafet 
Neděle 30.9.  Český pohár štafet 
 
Centrum: 
Pátek 28.9.  Zlín, sídliště Jižní svahy, ulice Okružní, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, 
  GPS: 49.2334111N, 17.6638269E 
Sobota 29.9.  Zlín, sídliště Jižní svahy, louka u ulice Podlesí V, GPS: 49.2415439N, 17.6767336E 
Neděle 30.9.  Fryšták, Dolní Ves, louka v části Vylanta, GPS: 49.2734464N, 17.6639556E 
 
Kategorie:  
Pátek 28.9. MČR sprintových štafet – DH18, DH21 

Smíšené čtyřčlenné štafety, složené vždy z 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic 
kategorií D. Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet 
žena. 
Právo startu: dle Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2018 čl. I/5. 

Veteraniáda ČR sprintových štafet – DH140, DH180, DH220, DH260 
Smíšené čtyřčlenné štafety, číslo v označení kategorie znamená minimální součet 
věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková příslušnost do kategorie 35 a 
vyšší). Jednotlivé úseky štafety běží v pořadí DHHD. Na 1. a 4. úseku musí běžet 
žena. Do Veteraniády ČR se hodnotí pouze klubové štafety. 

Veřejný závod sprintových štafet – DH14, OPEN, MIX 
DH14 (čtyřčlenné štafety DHHD bez omezení klubové příslušnosti, na prvním a 
čtvrtém úseku musí běžet žákyně) 
OPEN (čtyřčlenné štafety DHHD bez omezení věku a klubové příslušnosti, na prvním 
a čtvrtém úseku musí běžet žena) 
MIX (čtyřčlenné štafety bez omezení věku, klubové příslušnosti i pohlaví) 

 



Sobota 29.9. a neděle 30.9. 
  Český pohár štafet D18, D21, H18, H21 
  Veřejný závod  D105, D135, D165, D195, H105, H135, H165, H195 
     DH12, D14, H14, MIX 
 
Přihlášky: 
Do neděle 16. září 2018 do 23:59 h. 
Po prvním termínu přihlášek je druhý a poslední termín do neděle 23.9., a to za dvojnásobný vklad. 
Přihlášky zasílejte přes přihlašovací systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), ve výjimečných 
případech e-mailem na adresu prihlasky@skob-zlin.cz (nutno uvést klub, kategorii a případně 
požadavek na zapůjčení čipu). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi. 
 
Vklady: 
M ČR a Veteraniáda sprintových štafet 
 DH18, DH21    760,- Kč /štafetu (vklady v řádném termínu hradí ČSOS) 
 DH140, DH180, DH220  760,- Kč /štafetu 
 DH260, DH14, OPEN, MIX  640,- Kč /štafetu 
 
Český pohár štafet – každý závod 
 D18, D21, H18, H21   570,- Kč /štafetu 
 Ostatní kategorie   480,- Kč /štafetu 
 
Půjčovné čipu Sportident (nikoliv Air+) 40,- Kč 
Poplatek za ztrátu čipu Sportident  1000,- Kč 
 
Vklady zasílejte nejpozději v termínu přihlášek na účet 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako 
variabilní symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě, že platba nebude evidována 
v ORISu, tak prosím pošlete nejpozději v úterý 25.9. potvrzení o zaplacení na email: 
prihlasky@skob-zlin.cz. 
 
Start: 
Hromadný start ve vlnách po jednotlivých kategoriích. 
Pátek 28.9.  00 = 14:00 hod. 
Sobota 29.9.  00 = 11:00 hod. 
Neděle 30.9.  00 = 10:00 hod. 
 
Prezentace: 
Vždy v centru závodu. 
Pátek 28.9.  od 11:30 do 13:00 hod. 
Sobota 29.9.  od 9:00 do 10:00 hod. 
Neděle 30.9.  od 8:00 do 9:00 hod. 
Prezentace na druhý a třetí den bude možná i předchozí dny v uvedených časech.  
 
Popis terénu: 
M ČR sprintových štafet 
Městské sídliště, terasové zástavby, oplocené areály, podchody, víceúrovňové průchody, parky, 
parkové lesíky. 
Předchozí mapy: Zlínské paseky (1992), Na Křibech (2013), Kozí Žleb (2011), ZŠ Okružní (2016) 
 



Český pohár štafet – sobota 
Smíšený les, středně kopcovitý, rychlé čisté bukové, pomalejší hustníkové až po pomalé bukové 
náletové pasáže, místy erozní povrch, městské sídliště. 
Předchozí mapy: Zlínské paseky (2004), Zlínské paseky (1992) 
 
Český pohár štafet – neděle 
Smíšený les, středně kopcovitý, místy strmé svahy, rychlé čisté bukové, pomalejší plošné 
hustníkové a náletové pasáže, místy zvrásněný povrch, členité zářezové erozní rýhy. 
Předchozí mapy: Zlínské paseky (2004), Pod Soudnou (2012) 
 
Mapa: 
M ČR sprintových štafet 
Měřítko 1:4 000, ekvidistance 2,5m, stav srpen 2018, mapový klíč ISSOM 2007 
 
Český pohár štafet – sobota a neděle 
Měřítko 1:10 000, ekvidistance 5m, stav srpen 2018, mapový klíč ISOM 2017 
 
Autorem všech map je Bohumil Háj, rozměr A4, mapy budou vodovzdorně upraveny. 
 
Systém ražení: 
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být 
v závodě použit dvakrát. Při všech závodech budou jednotky systému Sportident nastaveny do 
bezdotykového režimu BEACON. 
 
Předpokládané časy vítězů: 
Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS. 
 
Omezení obutí: 
V pátečním závodě sprintových štafet je zakázáno používat jakoukoliv obuv s hřeby. 
 
Embargované prostory: 
Viz: https://arcg.is/09WTbS 
 
Protesty: 
Písemně se vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. 
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01 
 
Vzdálenosti: 
Parkování – centrum  do 1500 m 
Centrum – start, cíl   0 m 
 
Stravování:  
V centru závodu bude zajištěn pořadatelský bufet. 
 
Ubytování:  
Pořadatel zajišťuje pouze ubytování od pátku do neděle v tělocvičně za 90 Kč/osoba/noc.  
Ubytování objednávejte v ORISu a hraďte převodem spolu s ostatními vklady. 
 

https://arcg.is/09WTbS
about:blank
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about:blank


Upozornění:  
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. 
 
Informace: 
Web:   http://mcrss2018.skob-zlin.cz/  
Facebook:  https://www.facebook.com/SKOBzlin 
Ředitel: Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik(zavináč)atlas.cz 
 
Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů 
k soutěžím sekce OB ČSOS.  
 
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 4.7.2018. 
 
 
Hlavní funkcionáři: 
 
Ředitel závodů:      Tomáš Podmolík, R3 

Sprintové štafety – pátek: hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková, R1 
   stavitel:   Petr Pernička, R1 

Český pohár štafet – sobota: hlavní rozhodčí:  Monika Krejčíková, R1 
   stavitelé:   Barbora Krejčíková, R2 
      Lukáš Hovorka, R3 

Český pohár štafet – neděle: hlavní rozhodčí:  Evžen Pekárek, R1 
   stavitel:   Michal Smola, R2 
   
 
 
Ve Zlíně dne 4.7.2018 
 
Tomáš Podmolík 
ředitel závodu 

about:blank

