
1. kolo Valašské zimní ligy - Vracov 

P O K Y N Y 
 

Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
Sobota 1. 12. 2018 

 
Druh závodu: 
Závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol. 
 
Centrum: 
Vracov, fotbalové hřiště  
GPS: 48.9694150N, 17.2224703E 
 
Parkování: 
Primárně na parkovišti u fotbalového hřiště. V případě jeho zaplnění v přilehlých ulicích. Dbejte 
dopravního značení, respektujte soukromé pozemky a neparkujte před vjezdy.  
 
Kategorie:  
T1 – mapově náročná trať – hromadný start (kategorie má „výměnu“ mapy otočením mapy na druhou stranu) 

T2 – mapově náročná trať – hromadný start 
T3 – mapově náročná trať – hromadný start 
T4 – mapově náročná trať – hromadný start  
T5 – mapově lehčí trať – intervalový start (úroveň DH12) 
T6 – mapově lehká trať – intervalový start (pro DH10, příchozí) 
 

 
 
Start: 
00 = 10:30 h 
Kategorie T1 a T2 startují v čase 00 
Kategorie T3 a T4 startují v čase 05 
Kategorie T5 a T6 startují od času 15 
 
Prezentace: 
V centru závodu od 9:30 do 10:00 hod. Prosíme vedoucí klubů, aby odprezentovali celý klub naráz. 
Velmi nám tím usnadníte práci! 



 
 
Popis terénu: 
Rovinatý s minimálním převýšením a s výskytem písečných dun. Většinou dobře průběžný borovicový 
les, místy polouzavřený prostor se smíšeným lesem a podmáčenými oblastmi. 
 
Mapa: 
Vracovské duny, měřítko 1:10 000, ekvidistance 2,5m, stav 2015 (drobňoučká revize 2018), 
mapový klíč ISOM2000, autor: Bob Háj. Rozměr A4, mapa bude vodovzdorně upravena.  
 
Popisy kontrol: 
Budou pouze na mapě. 
 
Systém ražení: 
Elektronický systém SportIdent AIR+. Pro kategorii T1 je možno použít pouze čipy SI6, 9, 10, 11 a SIAC! 
Pro ostatní kategorie je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit 
vícekrát. 
 
Vzdálenosti: 
Centrum – start – cíl jsou v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště 
 

 
Plánek cesty na start 
 
Občerstvení: 
Po doběhu v cíli voda/šťáva. Na trati T1 a T2 budou občerstvovací stanice (na kontrolách) 
V centru závodu bude v provozu bufet se základním sortimentem nápojů, polévka a klobásy. 
 
Vyhlášení výsledků: 
První muž a první žena v každé kategorii obdrží drobné ceny. 
 
Časový limit: 
180 minut 
 
Informace: 
Roman Zbranek – mobil: +420 777 044 933, e-mail: roman.zbranek(at)gmail.com 
 

Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB. 
 
Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodu a stavitel tratí: Roman Zbranek, R1 
Hlavní rozhodčí:    Lukáš Hovorka, R3 
 



  



Upozornění: 
Předpověď počasí slibuje teploty pod nulou. Buďte opatrní, může to klouzat! Závodníci startují na vlastní 
nebezpečí. 
 

 


