
Mistrovství a Veteraniáda České republiky sprintových štafet 
69. ročník Poháru města Zlína  
 
 

P O K Y N Y 
 
 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
 
Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
pátek 28.9.2018 
 
Druh závodu: 
Mistrovství a Veteraniáda České republiky sprintových štafet 
 
Centrum: 
Zlín, sídliště Jižní svahy, ulice Okružní, Kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů 
GPS: 49.2334111N, 17.6638269E 
 

Prezentace:  
V centru závodu od 11:30 do 13:00 hod. 
Dohlášky štafet na místě nebudou možné. 
Zadávání soupisek výhradně přes ORIS do čtvrtku 27.9. do 20:00 hod. 
Případné změny čísel čipů nejpozději do ukončení prezentace. Neznámý čip může být důvodem k 
diskvalifikaci. 
 

Příjezd a příchod: 
Příjezd k parkování je možný pouze po ulici Okružní, a to buď:  

a) od Otrokovic nebo Vizovic – z centra Zlína, z třídy Tomáše Bati odbočit na ulici Gahurova, dále pak 
K Pasekám a po Okružní k parkování u centra závodu, 

b) od Fryštáku – z ulice Fryštácká odbočit u benzinky Shell a kolem Kocandy se přijet shora na ulici 
Okružní. Na křižovatce Okružní-Středová odbočit doleva, u supermarketu Billa se otočit a znovu najet 
na Okružní ve směru od města. 

 
Příchod k centru závodu pro účastníky, kteří použijí hromadnou dopravu, je možný pouze: 

a) MHD – trolejbusy č. 6, 7, 8, 9, 10 z centra Zlína – vystoupit pouze na zastávkách Křiby nebo 
Budovatelská. Výstup na zastávkách Družstevní a Slunečná je zakázán, jelikož se jedná o prostor 
závodu. 

b) Pěšky – z Tyršova nábřeží, po ulicích Smetanova a Pod Stráněmi ke koupališti Panorama vedle centra 
závodu. 

 
Je přísně zakázáno přijíždět, přicházet a parkovat jinak, než je uvedeno v pokynech. Nedodržení těchto 
pokynů bude bráno jako porušení embarga a může být trestáno diskvalifikací.  
 
 



Parkování: 
Dle plánku v příloze. Bude řízeno pořadateli, řiďte se prosím důsledně jejich pokyny.  
 
Auta: 
a) Na parkovišti supermarketů Billa a Penny Market – vjezd na parkoviště z ulice Okružní, příp. Středová. 

Parkování zde jen pro první účastníky, do vyčerpání kapacit. 

b) Na ulici Okružní, ve směru z centra Zlína, za křižovatkou Okružní-Středová a zastávkou MHD Křiby 
bude od 12:00 do 19:00 hod. pro parkování uzavřen pravý jízdní pruh. Pozor při vystupování z vozidel, 
v levém jízdním pruhu bude normální provoz.  
Příchod do centra při pravém kraji vozovky, dbejte prosím na bezpečnost a respektujte pokyny 
pořadatelů. Toto parkování nutno opustit nejpozději do 19:00 hod., poté zde bude obnoven normální 
silniční provoz. 

 
Autobusy: 
Ze zadní strany supermarketů Billa a Penny Market – vjezd z ulice Středová.  
Prosíme o nahlášení příjezdu autobusu předem na email: pksoft(zavináč)atlas.cz. 
 
Parkování je v pátek 28.9. bezplatné. 
 
Při odchodu z parkování bude u vjezdu na parkoviště Billa k dispozici tréninková mapka. 
 
Příchod do centra závodů je z křižovatky Okružní-Středová, kolem restaurace Vyhlídka a koupaliště 
Panorama. 
 

Vzdálenosti:   
Parkování – centrum:  300 m – 700 m 
Centrum – start, cíl:   v centru, 0 m  
Centrum – ubytování:   800 m – 5500 m (tělocvičny v rámci Zlína) 
 

Zázemí pro závodníky: 
V centru závodu je pro závodníky vymezen prostor na spodním parkovišti kostela. 
Prostor je to relativně dostatečný, nicméně zde není možnost ukotvit oddílové stany k asfaltové podložce. 
Pokud byste rádi využili nějaký oddílový přístřešek, tak doporučujeme spíše typ nůžkového stanu nebo si 
zajistit zatížení stanů bez použití kolíků. 
 
Prosíme závodníky, aby se nepřevlékali na lavicích u bufetu a tyto prostory nechali volné pro zákazníky 
našeho občerstvení. 
 

Časový harmonogram:  
11:30 – 13:00 prezentace 
13:15  otevření vstupu do karantény pro všechny závodníky MČR (DH18 a DH21) 
13:30  ukázková předávka 
13:45  uzavření vstupu do karantény pro všechny závodníky MČR (DH18 a DH21) 
14:00   start 1. úseků DH18 
15:05  start 1. úseků DH21 
16:10  vyhlášení vítězů DH18, DH21 a Poháru města Zlína 
16:30  start 1. úseků DH140, DH260, MIX 
16:35  start 1. úseků DH180, DH220, OPEN 
16:40  start 1. úseků DH14 
18:00  vyhlášení výsledků DH140, DH180, DH220, DH260, DH14 
 



Terén: 
Městské sídliště s různými druhy bytových domů, podchody, víceúrovňová zástavba, parky, parkové lesíky. 
 
Závod probíhá ve státní svátek, v odpoledních hodinách a obchody budou již zavřeny. V oblasti vedení tratí 
bude doprava zpomalena pořadateli i městskou policií. Nacházíme se nicméně na největším zlínském 
sídlišti, kde žije 20 tis. obyvatel a závod probíhá za běžného provozu. Dbejte proto na vlastní bezpečnost, 
zejména při přebíhání silnic a v úzkých průchodech. 
 
Dále upozorňujeme, že v terénu a mezi domy se nachází menší kovové prvky (zejména klepače), které 
nejsou mapovány, nicméně mohou být ve vysoké rychlosti a při chvilkové nepozornosti zdrojem možných 
úrazů. Dbejte prosím opatrnosti. 
 
Prostorem závodu prochází velmi frekventovaná ulice Okružní. Tuto ulici je možno překonávat pouze na 
vyznačených místech a respektovat vytvořené povinné úseky. V mapě je to jednoznačně zakresleno. 
 

Mapa:  
Zlín, Jižní Svahy 
Měřítko 1:4 000, ekvidistance 2,5m 
Autor mapy:   Bohumil Háj 
Revize:   Roman Zbranek 
Mapový klíč:  ISSOM 2007 
Formát mapy:  A4 
Stav:   září 2018   
Mapy jsou vytištěny na vodovzdorný materiál Pretex (tj. nejsou v obalu). 
Zadní strana mapy je označena – číslo štafety/číslo úseku. 
 
Poslední aktualizace proběhla 5 dnů před závodem. V prostoru závodu probíhají na dvou místech stavební 
práce (rekonstrukce hřišť). Je možné, že stavební činnosti budou probíhat i v době konání závodu, ale měly 
by být pouze uvnitř každého staveniště.  V mapě jsou tyto oblasti jasně vyznačeny a je zakázáno do těchto 
míst vstupovat. 
 
Kolem některých domů mají místní obyvatelé většinou vlastními silami vybudované okrasné zahrádky a 
záhonky s květinami či okrasnými keři. Tyto oblasti jsou v mapě zaznačeny značkami 421 Nepřekonatelná 
vegetace (zelená 100% / černá 50%) nebo 528.1 Oblast se zakázaným vstupem (privát). Je přísně zakázáno 
do těchto prostor vstupovat nebo jimi probíhat, nejvíce exponovaná místa budou v terénu vyznačena 
červenobílou páskou. Zákaz vstupu budou kontrolovat pořadatelé a v případě porušení bude daná štafeta 
diskvalifikována. 
 

Zvláštní mapové značky: 
Zelené kolečko  - výrazný strom 
Černý křížek  - umělý objekt (herní nebo reklamní prvek) 
 

Popisy kontrol:  
Pouze na mapách. 
 

Časový limit:  
110 min./celá štafeta 
Uzávěrka cíle nejpozději v 18:30 hod. 
 
 
 



Systém ražení:  
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě 
použit dvakrát. Všechny kontroly na trati budou nastaveny do bezdotykového režimu BEACON. 
Ražení cílové kontroly (při předávce i na 4. úseku) je klasické – KONTAKTNÍ. 
 
Před startem je povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V případě poruchy jednotky SI mají 
závodníci povinnost razit kleštěmi do rezervních políček na okraji mapy a upozornit na tuto skutečnost 
pořadatele v cíli.  
 

Tratě:  
Parametry tratí: 

 1. / 4. úsek (ženy) 2. / 3. úsek (muži) 

kategorie délka (km) převýšení (m) kontrol délka (km) převýšení (m) kontrol 

DH14 1,6 50 13 1,7 65 15 

DH18 2,0 53 18 2,3 68 21 

DH21 2,2 65 20 2,6 80 25 

DH140 2,0 55 17 2,3 60 21 

DH180 1,8 55 17 2,0 60 18 

DH220 1,7 65 12 1,8 75 13 

DH260 1,4 45 12 1,5 55 13 

OPEN 2,1 58 18 2,5 65 23 

MIX 1,8 55 15 1,8 65 15 

 
Předpokládané časy vítězů: cca 13-15 min./úsek. 
 
Závodníci 1. úseků budou vpuštěni do startovního prostoru zhruba 4 minuty před startem své kategorie. 

Start 1. úseků je na louce na jihozápadní straně kostela, po odstartování závodníci vyběhnou značeným 

úsekem 130 m na mapový start. 

Po absolvování větší části trati se závodníci dostanou na diváckou kontrolu v blízkosti arény. 

Na tratích jsou pro různé kategorie použity dvě různé divácké kontroly.  

Kategorie DH18, DH21, DH140, DH180 a OPEN mají diváckou kontrolu na dohled od centra závodu na 
druhé straně ulice Okružní. Platí přísný zákaz vstupu do vozovky, diváky žádáme v rámci bezpečnosti o 
udržování odstupu vyznačeného pořadateli. Čas od této divácké kontroly do cíle je cca 2,5-3 min. 
 
Kategorie DH14, DH220, DH260 a MIX mají diváckou kontrolu v blízkosti hromadného startu. Čas od této 
divácké kontroly do cíle je cca 1,5-2,5 min. 
 
Po absolvování závěrečné části tratě razí všichni závodníci sběrnou kontrolu s kódem 100 a pokračují 

povinným úsekem do cíle. Na tomto úseku také odhodí mapu. 

Na předávce dobíhající závodníci 1., 2.  a 3. úseku nejdříve orazí cílovou kontrolu a teprve poté dotykem 

ruky předají štafetu dalším úsekům. Závodníci dalšího úseku běží na mapový start přes výdejnu map, kde si 

sami odeberou mapu označenou jejich startovním číslem a číslem úseku. 

Závodníci na 4. úseku dobíhají do cíle zvláštním koridorem, pro celkový výsledek je rozhodující pořadí na 
cílové čáře. Cílovou krabičku závodníci razí až za cílovou čarou a cíloví rozhodčí kontrolují dodržení pořadí 
doběhnuvších závodníků. 
 
Mapy budou vydávány vedoucím jednotlivých oddílů po závěrečném vyhlášení vítězů.  
 



Startovní čísla: 
Všichni závodníci běží se startovními čísly viditelně umístěnými na hrudi; závodníci bez startovního čísla 
nebudou vpuštěni na start. 
Startovní čísla obdrží vedoucí oddílů na prezentaci  
Závodníci MČR se startovním číslem prokazují při vstupu do karantény. 
Po doběhu je povinnost čísla odevzdat zpět pořadateli. 
 

GPS: 
S GPS poběží všichni závodníci kategorie DH21 a vybraní závodníci DH18. Vesty i GPS jednotky závodníci 
obdrží v karanténě. Všichni závodníci si vyzvednou GPS jednotky nejpozději 10 minut před svým startem.  
Seznam vybraných štafet bude zveřejněn samostatně na webu závodu.  
Prosíme závodníky, kteří mají své vlastní či oddílové vestičky, aby si je vzali s sebou. 
Online GPS tracking bude možno sledovat od 14:00 hod. na těchto odkazech: 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_1/ 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_2/ 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_3/ 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_4/ 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_1/ 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_2/ 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_3/ 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_4/ 

 

Omezení obutí: 
Je přísně zakázáno běžet v obuvi s hřeby, vzhledem k charakteru podložky doporučujeme krosovou obuv 
se špunty. 
 

Televize: 
Česká televize bude z průběhu závodu pořizovat záznam a následně tvořit 30 min. dokument, který poběží 
na ČT v následujícím týdnu. Na trati a v prostoru cílové arény se budou pohybovat kameramani, prosíme o 
respektování jejich práce. 
 
Karanténa: 
Pro všechny závodníky DH18 a DH21.  
Karanténa je umístěna pod kostelem, závodníci budou mít k dispozici část spodního hřiště na rozběhání. 
Pro případ nepříznivého počasí je možno využít menší prostor uvnitř kostela.  
Vstup do karantény bude umožněn od 13:15 do 13:45 hod.  
Závodníci jsou povinni při vstupu do karantény prokázat startovním číslem a SI čipem zadaným do 
soupisky, poté již nebude umožněn návrat do centra závodu. 
V prostoru karantény platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných komunikačních prostředků. 
K dispozici bude WC (5x TOITOI) a pitná voda. 
V prostoru karantény bude umístěn monitor s mezičasy z divácké kontroly. 
Přístup z karantény na předávku bude umožněn pouze závodníkům příslušného úseku, poté co první běžec 
předchozího úseku proběhne diváckou kontrolou. 
 

Občerstvení:  
V cíli voda se sirupem. 

https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_1/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_2/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_3/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH21_4/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_1/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_2/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_3/
https://www.tulospalvelu.fi/gps/20180928DH18_4/


 

Závodní prostor: 
Veškeré prostory v okolí centra závodů, vyjma cesty z parkování do arény a prostoru tréninkové mapky, 
jsou závodním prostorem se zákazem vstupu, a to i pro diváky a doprovod. 
 

WC:  
V budově kostela v levém i pravém křídle budovy. 
Při vstupu do budovy prosím maximálně respektujte čistotu. 
Po ukončení provozu karantény, cca od 16:30 hod. bude možno využít i TOITOI z karantény pod kostelem. 
 

Mytí: 
V severozápadním rohu parkoviště u kostela bude cisterna s pitnou vodou a lavory. 
 

Vyhlášení vítězů:  
V 16:10 hod. proběhne vyhlášení mistrovských kategorií DH18 a DH21, vyhlášeny budou první tři štafety 
v obou kategoriích. Současně bude vyhlášen a předán Pohár města Zlína a Pohár Centra orientační historie 
nejlepším týmům v kategoriích dorostu a dospělých. 
 
V 18:00 hod. proběhne vyhlášení všech kategorií Veteraniády a kategorie DH14, vyhlášeny budou vždy 
první tři štafety. 
Kategorie OPEN a MIX se nevyhlašují. 
 

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. 
Online výsledky budou na www stránce: https://liveresultat.orientering.se 
 

 
 

Ubytování:  
Pro závodníky, kteří mají objednáno, je zajištěno v tělocvičnách ve Zlíně.  
Pokyny pro ubytování budou konkrétním oddílům vydávány u prezentace.  
Udržujte prosím všude pořádek a čistotu. 
 

Stravování:  
Tradiční kvalitně zásobený pořadatelský bufet pro vás bude mít kromě úsměvu kávu, čaj, pivo, pestrou 
nabídku buchet, párek v rohlíku a škvarkovku.  
Nápoje čepované do vašich vlastních přinesených sklenic budou prodávány za nižší ekologickou cenu. 
 

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

https://liveresultat.orientering.se/


Odpadky:  
Prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů a nádob: žluté na plasty (lahve prosím 
sešlápněte) a černé na ostatní odpad. 
 

Informace:  
http://mcrss2018.skob-zlin.cz/  
Tomáš Podmolík – t.podmolik(zavináč)atlas.cz, tel. 777 784 411. 
 

Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích předpisů k 
soutěžím sekce OB ČSOS. 
 

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 
 

Jury:  
Složení jury bude určeno po uzavření soupisek a zveřejněno v centru závodu. 
 

Poděkování: 
Velmi tímto děkujeme Salesiánskému klubu mládeže a farnosti při Kostele Panny Marie Pomocnice 
křesťanů za jejich velmi laskavý a vstřícný přístup při přípravě závodu. Bez jejich ochoty a spolupráce by 
závody zdaleka neměly takovou úroveň jakou si představujeme pro vrcholný závod MČR. 
 
Záštitu nad závody převzal primátor města Zlína MUDr. Miroslav Adámek. 
 

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

Ochrana osobních údajů a fotografování 
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. 
Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána trasa jejich pohybu v průběhu 
závodu. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, záznam České televize a videozáznam 
pořadatelů sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu 
s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní 
potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a 
doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
 
 

Hlavní pořadatelé: 
Ředitel:    Tomáš Podmolík, R3 
Hlavní rozhodčí:   Monika Krejčíková, R1  
Stavitel tratí:    Petr Pernička, R1  
 
 
Přejeme správný směr a příjemné zážitky ze závodu. 
 
 



Plánek příjezdu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 
3

2 
4 

1 – parkování v pravém jízdním pruhu na ulici Okružní 

2 – parkování autobusy, za supermarketem Billa 

3 – výdej tréninkové mapky 

4 – příchod k centru závodu od parkování 



Plánek centra závodu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plánek ubytování: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


