
2. kolo Valašské zimní ligy – Malenovice 

R O Z P I S 
 

Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
Sobota 29. 12. 2018 

 
Druh závodu: 
Krátká trať, část závodu bude s volným pořadím kontrol. 
 
Centrum: 
Sokolovna ve Zlíně – Malenovicích, ulice Tyršova 230. 
GPS: 49.2050764N, 17.5905472E, https://mapy.cz/s/3gN0S 
 
Parkování: 
V okolních ulicích. Dbejte dopravního značení a neblokujte prosím vjezdy do domů. 
 
Kategorie:  
T1 – mapově náročnější trať delší (primárně pro DH18-35) – cca 5km 

T2 – mapově náročnější trať kratší (primárně pro DH14-16 a DH40+) – cca 4km 

T3 – mapově středně těžká trať (úroveň DH12) – cca 3km 

T4 – mapově lehká trať (pro DH10, příchozí) – cca 2km 

 
Přihlášky: 
Do čtvrtka 27. prosince 2018 do 10:00 hod. přes ORIS, výjimečně mailem na petr.pernicka(at)volny.cz 
Po termínu přihlášek pouze do počtu vytištěných map. 

Vklady: 
50 Kč pro ročník 2004 a starší (kat. T1 a T2) / 80 Kč při dohlášení po termínu či na místě 

20 Kč pro ročník 2005 a mladší (kat. T3 a T4) / 40 Kč při dohlášení po termínu či na místě 

Vklady splatné v hotovosti při prezentaci, vždy za celý oddíl dohromady.  
 
Start: 
00 = 10:00 hod. 
Startovní interval 1-2min., podle počtu přihlášených. 
 
Prezentace: 
V centru závodu od 9:00 do 9:40 hod. 
 
Popis závodu a terénu: 
Úvodní a závěrečná pasáž bude sprintového charakteru na rozpracované mapě dosud nikdy 
nezmapované části starých Malenovic a Malenovického podhradí. 
Střední pasáž s volným pořadím kontrol v nově zmapovaném lese nad Malenovickým hradem. 

https://mapy.cz/s/3gN0S


Mapa: 
Kompilace dvou map:  
a) Nehotová 1:4 000, e=2m, stav 12/2018, mapový klíč ISSOM2007, autor: Petr Pernička 

b) Malenovický hrad 1:4000, e=5m, stav 7/2018, mapový klíč ISOM2017, autor: Bob Háj 
Rozměr A4, mapa zřejmě nebude vodovzdorně upravena. 
 
Systém ražení: 
Elektronický systém SportIdent bude použit primárně pro měření času. Na kontrolách kombinace 
Sportidentu a lampionů s kleštičkami a ražením do mapy – bude upřesněno v pokynech. 
SI bude nastaven na kontaktní ražení, je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být 
v závodě použit dvakrát. 
 
Vzdálenosti: 
Centrum/start/cíl – vše na jednom místě.  
 
Šatny: 
V místní sokolovně k dispozici kryté šatny, pořadatelé se budou snažit zajistit i teplý čaj.  
Do tělocvičny možno vstupovat pouze v ponožkách. 
 
Upozornění: 

• Zákaz používat boty s hřeby, doporučujeme normální špunty. 

• V případě nepříznivého počasí anebo slušné nadílky sněhu na blízkých kopcích si pořadatelé 
vyhrazují právo závod zrušit. 

 
Informace: 
Petr Pernička – mobil: +420 724 405 927, e-mail: petr.pernicka(at)volny.cz 
 

Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB s přihlédnutím k malenovským specifikům. 
 
Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodu a stavitel tratí: Petr Pernička, R1 
 


