
2. kolo Valašské zimní ligy – Malenovice 

P O K Y N Y 
 

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

 
Druh závodu: 
Krátká trať, část závodu 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. 
 
Prezentace: 
V centru závodu od 9:00 do 9:40 hod. 
Vklady za startovné a půjčovné čipů splatné v hotovosti při prezentaci, vždy za celý oddíl dohromady. 
 
Kategorie a parametry:  
T1 – cca 5km, 21 kontrol 
T2 – cca 4km, 19 kontrol 
T3 – cca 3km, 14 kontrol 
T4 – cca 2,5km, 12 kontrol 
Délky tratí uvedené v popisech kontrol jsou vzhledem k charakteru závodu pouze orientační. 
 
Start: 
00 = 10:00 hod., přímo před sokolovnou. 
Intervalový start, startovní interval 1 min. 
V čase -2 si závodníci před sokolovnou vynulují a zkontrolují svůj čip. 
V čase -1 závodníci přejdou přes silnici a v momentě startu si zde vezmou svoji mapu a razí startovní 
krabičku Sportident. 
 
Popis závodu a terénu: 
Závod je pomyslně rozdělen na tři části/třetiny. 

Úvodní a závěrečná pasáž je sprintového charakteru s pevným pořadím kontrol na nově zpracovávané 
mapě v dosud nikdy nepoužité části starých Malenovic a Malenovického podhradí. 

Všechny kategorie se po proběhnutí úvodní části dostanou na kontrolu č.115 a poté následuje střední 
část závodu na lesní mapě s volným pořadím kontrol. Tyto kontroly mohou závodníci proběhnout 
v libovolném pořadí, ale musí orazit všechny kontroly, které mají v mapě. 

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


Po oražení všech kontrol prostřední části razí všechny kategorie kontrolu č. 121 a odtud pokračují 
standardním způsobem až do cíle. 
 
Mapa: 
Kompilace dvou map:  
a) Malenovické podhradí 1:4 000, e=2m, stav 12/2018, mapový klíč ISSOM2007, autor: Petr 

Pernička (mapa zatím není ve standardu pro celostátní závody, prosím nekamenujte autora) 

b) Malenovický hrad 1:4000, e=5m, stav 7/2018, mapový klíč ISOM2017, autor: Bob Háj 
Rozměr A4, mapa nebude vodovzdorně upravena. 
 
Popisy kontrol: 
Nejsou na mapě, pouze volně k odběru na prezentaci. 

Kontroly, které se běží ve volném pořadí mají na konci řádku uvedenu postavičku rozhodčího 
– pořadí kontrol v piktogramech je u těchto kontrol jen orientační a nepovinné. 

Pozor – na mapě není u všech kontrol uvedeno jejich pořadí, ale pouze jejich kód. 
 
Systém ražení: 
Elektronický systém SportIdent v kombinaci s klasickým ražením. 
Pro měření času se na startu se razí startovní krabička, v cíli cílová krabička. 

Úvodní a závěrečná část závodu – na kontrolách je Sportident, ražení SI čipem. 

Střední část závodu – na kontrolách stojany s kleštičkami, razí se do mapy. Na okraji mapy mají všechny 
kategorie příslušný počet políček i s předepsanými kódy. Každá kontrola se razí do příslušného políčka. 
Pro kontrolu správnosti – závodník musí mít ražení ve všech políčkách na mapě a až poté může 
pokračovat na kontrolu č. 121. 

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 a WC: 
V místní sokolovně k dispozici kryté šatny. 
Do tělocvičny možno vstupovat pouze v ponožkách. 
WC je na druhé straně tělocvičny – nutno se vyzout a pouze v ponožkách. 
Děcka si příp. můžou vzít balón a lítat s ním po tělocvičně. 
 
Občerstvení: 
K dispozici teplý čaj a po doběhu drobná sladkost z vánoc. 
 
Výsledky: 
Podle možností průběžně vyvěšované v centru. 
Vyhlášení výsledků tentokrát nebude. 
Konečné výsledky budou v Orisu. 
 
Časový limit: 
60 min. 
 



Upozornění: 

• Závod probíhá za plného provozu a doprava není nijak regulována. Prosíme dodržujte bezpečnost a 
dávejte velký pozor při přebíhání všech silnic. Jsou sice svátky, nicméně zejména cesta mezi hradem 
a kruhovým objezdem je poměrně frekventovaná. Řádně se vždy rozhlídněte a před přechodem 
silnice raději počkejte, je to jen trénink. 

• Zákaz používat boty s hřeby, doporučujeme normální špunty. 

• Prosíme o dodržování pořádku a zásad slušného chování v sokolovně. Rádi bychom ji využili i někdy 
příště. 

• Všichni závodí na své vlastní nebezpečí. Zdravotní služba není zajištěna. 
 
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 
 


