
1. kolo Valašské zimní ligy 

3. kolo Hanácké zimní ligy 
2. ročník Závodu na 50 kontrol 
 

R O Z P I S 
 

Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
Sobota 30. 11. 2019 

 
Druh závodu: 
Závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol. 
 
Centrum: 
Vracov, fotbalové hřiště  
GPS: 48.9694150N, 17.2224703E 
 
Parkování: 
Na parkovišti u hřiště a v přilehlých ulicích 
 
Kategorie:  
T1 – mapově náročná trať (cca 17 km) – hromadný start, závod na 50 kontrol (možno použít čipy SI6, 
9,10, 11 či SIAC) 
T2 – mapově náročná trať (cca 12 km) – hromadný start, závod na 30 kontrol (možno použít čipy všech 
generací. Čipy verze 8, tj.  čísla 2 000 000-2 999 999 mají paměť pouze přesně na 30 kontrol, neražte cizí 
kontroly)  
T3 – mapově náročná trať (cca 7 km) – hromadný start (možno použít čipy všech generací) 
T4 – mapově středně náročná trať (cca 5,5 km) – hromadný start (možno použít čipy všech generací) 

T5 – mapově lehčí trať (pro DH12) - intervalový start 

T6 – mapově lehká trať (pro DH10, příchozí) - intervalový start 
 
Pro účely hodnocení Hanácké ZL se přihlašujte do následujících kategorií: 

T1: H19 
T2: H18, H35, D21,  
T3: D18, D35, H50 
T4: D50, D14, H14 
T6: D10, H10, P, HDR (trať není liniová = nebudou fáborky ani smajlíci) 

V kategoriích T1 - T4 budou použity rozdělovací metody 

 
Přihlášky: 
Do úterý 26. listopadu 2019 do 23:59 h. přes ORIS, výjimečně mailem na roman.zbranek(at)gmail.com 
Po termínu přihlášek pouze do počtu vytištěných map. 

  



Vklady: 
80 Kč pro kategorie T1 - T4 / 160 Kč při dohlášení po termínu či na místě 

40 Kč pro kategorie T5 a T6 / 80 Kč při dohlášení po termínu či na místě 

Vklady splatné v hotovosti při prezentaci.  
 
Start: 
00 = 11:00 h 

 
Prezentace: 
V centru závodu od 10:00 do 10:30 hod. 
 
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 pro T1, T2 1:15 000, pro ostatní 1:10 000, ekvidistance 2,5 m,  
stav 2015, mapový klíč ISOM2000, autor: Bob Háj. Rozměr A4, mapa bude vodovzdorně 
upravena. 
 
Systém ražení: 
Elektronický systém SportIdent AIR+, tj. kontroly budou nastaveny do BEACON módu včetně cílové 
krabičky. Jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát.  
Požadavky na zapůjčení čipu (verze 5 či 8) pište v přihlášce. Cena za zapůjčení čipu je 20 kč. V případě 
ztráty čipu závodník uhradí jeho plnou cenu 800 Kč.  
Zapůjčení čipu pro kategorii T1 pouze v omezené míře přes email: roman.zbranek(at)gmail.com 
 
Vzdálenosti: 
Centrum – parkování do 300 m 
Centrum – cíl 0m 

Centrum – start do 500 m 
 
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:  Roman Zbranek, R1 
Stavitel tratí:  Roman Zbranek, R1 
Hlavní rozhodčí:  Lukáš Hovorka, R2 
 


