
1. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti 
Mistrovství oblasti na krátké trati 
Závod Rankingu s koeficientem 1.02 
Veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu 
 
 

P O K Y N Y 
 
 
Pořádající orgán: 
 
Český svaz orientačních sportů, Valašská oblast 
 
Pořádající subjekt: 
 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
 
Sobota 30. 3. 2019. 
 
Druh závodu: 
 
Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol. 
 
Centrum: 
 
Racková, fotbalový stadion TJ Sokol Racková 
GPS: 49.2765944N, 17.6276686E 
 
Prezentace: 
 
V centru závodu od 8:30 do 9:00 h. 
 
Vzdálenosti: 
 
Centrum – start 1 600 m 
Centrum – cíl 1 000 m 
Parkování – centrum do 300 m 
 
Cesta na start vede přes cíl, kde bude možné odložit oblečení. 
 
Kategorie:  
 
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 
HD10N – fáborkovaná trať, bez doprovodu  
HDR – fáborkovaná trať s doprovodem, libovolný start  
P – jednoduchá trať pro příchozí, libovolný start  
T – tréninková trať, intervalový start 

https://mapy.cz/s/3p8bw
http://mapy.cz/s/kZZF


 

 
Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích se řídí Soutěžním řádem Valašské oblasti. 
 
Start: 
 
00 = 10:00 h 
 
Cíl: 
 
Ve vzdálenosti 1000 m od centra centru, uzávěrka cíle ve 13:00, mapy se budou vydávat v cíli po 
odstartování posledního závodníka, tj. cca v 11:30. 
 
Povinné úseky:  
 
start + výdej map – mapový start 50 m 
poslední kontrola – cíl 100 m 
 
Povinné úseky budou značeny červenými fáborky a je nutno je dodržet. 
 
Časový limit: 
 
90 minut pro všechny kategorie 
 
Popis terénu: 
 
Středoevropský, průběžný, množství cest a terénních prvků. 
 
Předchozí mapa Žleby 2018. 
 
Mapa: 
 
Pro všechny kategorie 
Žleby, měřítko 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav září 2018, autor Bohumil Háj.  
Revize březen 2019, rozměr A4, mapa bude vytištěná na voděodolném materiálu Pretex. 
 
Mapové značky: 
 
zelené kolečko – výrazný strom 
zelený křížek – vývrat 
černý křížek – objekt vzniklý lidskou činností 
 
Popisy kontrol: 
 
Zobrazeny na závodní mapě a odběr formou samoobsluhy v centru 
závodu. 
 
Systém ražení: 
 
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v 
závodě použit vícekrát. Při závodě budou jednotky systému Sportident nastaveny do bezdotykového 
režimu BEACON. 
 
 

http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zleby-2018


Nulování čipů:  
 
Závodníci jsou povinni vynulovat a zkontrolovat si čip před startem. Na prezentaci bude k dispozici 
krabička SIAC battery test a v posledním koridoru bude krabička SIAC test.  
 
Vyčítání čipů:  
 
Vyčítání čipů bude probíhat v centru v místě prezentace. Každý závodník, i když nedokončí závod, je 
povinen vyčíst údaje z SI čipu do počítače.  
 
Občerstvení po doběhu:  
 
V centru závodu bude k dispozici voda se sirupem. 
 
Zázemí pro závodníky: 
 
Možnost stavby klubových stanů na fotbalovém hřišti, v budově místního fotbalového klubu budou k 
dispozici šatny. Prosíme závodníky, aby se nepřevlékali na lavicích u bufetu a tyto prostory nechali 
volné pro zákazníky našeho občerstvení. 
 
Bufet:  
 
V centra závodu bude zajištěn členy SKOB Zlín bufet se základním sortimentem. 
 
Mytí: 
 
V centru budou k dispozici umývárny a sprchy – šetřete vodou. 
 
WC: 
 
Na shromaždišti. Cestou na start WC nebude. 
 
Školka: 
 
Pořadatel nebude zajišťovat dětskou školku. 
 
Parkování:  
 
Dle pokynů pořadatelů 100 - 300 metrů od centra závodu u příjezdové cesty k hřišti, dále u místní 
hospody a školky. Nebude vybíráno parkovné. Neparkujte před vjezdy, buďte ohleduplní k místním 
obyvatelům.  
 
Vyhlášení výsledků:  
 
Předpokládáme v cca 12:30 hod. Vyhlášení se pokusíme co nejvíce urychlit kvůli odpolednímu závodu 
v Mysločovicích. V kategoriích D/H10–D/H14 a D/H21 budou oceněni první tři, dále pak vítězové 
ostatních kategorií. Nebudou vyhlašovány kategorie HDR (obdrží drobnou cenu při vyčítání), P 
(příchozí) a T (tréninková).  
 
Protesty: 
 
Písemně s vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. 



 

 
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: 
 
Iva Kavánková, SKOB Zlín, Hradská 854, Zlín 760 01 
 
Předpokládané složení jury: 
 
Vavrys Johan (LCE),  Pernička Petr (TZL), Vlček Roman (SKM) 
 
Informace: 
 
Na stránkách závodu v systému ORIS. 
Michal Kašpar – mobil: +420 775 931 502, e-mail: casper.michal@seznam.cz 
 
Předpis:  
 
Závodí se dle platných Pravidel OB, soutěžního řádu Valašské oblasti sekce OB ČSOS. 
 
Ochrana osobních údajů:  
 
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 v informačním systému ORIS 
http://oris.orientacnisporty.cz/  
 
Fotografování:  
 
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, 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 vašeho klubu OB) zejména vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že 
nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
 
Upozornění:  
 
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo propagační činnosti je 
možné pouze se souhlasem ředitele. 
 
Hlavní funkcionáři: 
 
Ředitel závodu: Michal Kašpar 
Hlavní rozhodčí: Iva Kavánková R3 
Stavitel tratí: David Mikel R3 
 
 
Ve Zlíně dne 26.3.2019 
 
Michal Kašpar 
ředitel závodu 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4893


1. závod Valašského oblastního í ku 30. 3. 2019, krátká tra
Parametry 

Kategorie Délka [km] P evýšení [m] Po et kontrol Kategorie Délka [km] P evýšení [m] Po et kontrol
HD10N 3,5 80 6 D10C 2,1 60 6
H10C 2,1 60 6 D12C 2,1 55 10
H12C 2,3 60 9 D14C 2,4 75 11
H14C 2,7 80 12 D16C 2,7 105 13
H16C 3,1 135 13 D18C 2,9 125 15
H18C 3,7 150 15 D21C 4,1 190 19
H21C 5,5 260 27 D35C 3,1 150 13
H35C 4,1 170 18 D45C 2,7 120 11
H45C 3,5 140 17 D55C 2,2 85 9
H55C 2,8 120 13 D65C 1,9 70 9
H65C 2,2 95 11 P 2,4 70 11
H70C 1,9 65 9 T 4,1 165 18
HDR 3,5 80 6

HD10N, HDR - délka  po fáborcích

 


