2. a 3. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti
Oblastní mistrovství Valašské oblasti ve sprintu
2. a 3. závod krajského žebříčku Moravskoslezského kraje
Závody Rankingu s koeficientem 1.02 (sprint) a 1.00 (krátká trať)
Veřejné závody jednotlivců v orientačním běhu

ROZPIS
Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast
Pořádající subjekt:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Datum:
Sobota 14.4.2018
Druh závodu:
Dopoledne – závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol (lesní sprint)
Odpoledne – závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol
Centrum:
Kynologický klub Otrokovice, https://mapy.cz/s/2sKvK
GPS: 49.2110689N, 17.5041592E
Parkování:
Na vyznačených komunikacích a přilehlých soukromých pozemcích, přesný plánek bude uveden
v pokynech k závodu.
Bude vybírán poplatek za parkování – osobní auta 20 Kč, autobusy zdarma.
Příjezd a parkování budou řízeny pořadateli.
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
DH10N – fáborkovaná trať, bez doprovodu
HDR – fáborkovaná trať s doprovodem, libovolný start
P – jednoduchá trať pro příchozí, délka cca 1,5-2,5 km (sprint), cca 2-3km (krátká trať), libovolný start
T – tréninková trať, délka cca 2-3km (sprint), cca 3-4 km (krátká trať), intervalový start
Přihlášky:
Do neděle 8. dubna 2018 do 23:59 h.
Po termínu přihlášek do středy 11.4. se vklady navyšují o 50 %, od 12.4. a 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 emailem 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.

Vklady:
Kategorie DH10-14C, DH10N, HDR……………. 50,- Kč
Ostatní kategorie……………………………………....100,- Kč
Půjčovné čipu Sportident………………………….. 40,- Kč (mimo žactvo)
Poplatek za ztrátu čipu Sportident……………. 900,- Kč
Neregistrovaní účastníci mimo kategorie P, T a HDR platí dvojnásobné startovné.
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 pošlete
nejpozději ve čtvrtek 12.4. potvrzení o zaplacení na email: prihlasky@skob-zlin.cz.
Start:
Závod ve sprintu
00 = 10:30 hod.
Závod na krátké trati 00 = 13:30 hod.
Prezentace:
V centru závodu od 8:30 do 9:30 hod.
Pro závod na krátké trati bude krátce otevřena prezentace od 12:15 do 12:45 hod.
Popis terénu:
Středně až velmi členitý terén vzniklý při vyplavování hlíny v období rozmachu Baťových závodů a jeho
okolí. Střední hustota komunikací. Průměrná průběžnost a viditelnost, smíšený les.
Mapa:
Sprint: 1:4 000, ekvidistance 5m, stav 10/2016, revize březen 2018, mapový klíč ISSOM 2007.
Krátká trať: 1:10 000, ekvidistance 5m, stav 10/2016, revize březen 2018, mapový klíč ISOM 2000.
Autorem obou map je Bohumil Háj, rozměr A4, mapy budou vodovzdorně upraveny (vytištěny na
polosyntetický papír pretex).
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě
použit dvakrát. Při závodě ve sprintu nebude použit systém Sportident Air+.
Protesty:
Písemně se vkladem 200,- 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:
Centrum – start
do 1500 m
Centrum – cíl
0m
Parkování – centrum do 600 m
Stravování:
V centru závodu bude zajištěn tradiční dobře zásobený pořadatelský bufet.
Informace:
Na stránkách SKOB Zlín (www.skob-zlin.cz) v sekci Pořádáme.
Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik(zavináč)atlas.cz

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitelé tratí:

Tomáš Podmolík, R3
Petr Pernička, R1
Jan Šidla, R2 – sprint
Tomáš Slováček – krátká trať

Ve Zlíně dne 13.3.2018
Tomáš Podmolík
ředitel závodu

