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Mistrovství Valašské oblasti na klasické trati 
4. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti 2020 
3. závod Moravskoslezského krajského žebříčku 2020 
71. ročník Poháru města Zlína  
 
 
 

P O K Y N Y 
 
 
 
Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
Neděle 20. 9. 2020 
 
Druh závodu: 
Klasická trať 

 
Centrum: 
Vítová, skautská Chatová základna Eliška. GPS: 49.3033N, 17.7065E 
Možnost stavby oddílových stanů na přilehlé louce. 
 
Příjezd a parkování: 
Příjezd je z Fryštáku, po ulici Ke Skalce. Projíždí se klidnou vilovou čtvrtí, prosím dbejte opatrnosti a 
respektujte povolenou rychlost. 
Parkování je na louce nad centrem závodu. Respektujte důsledně pokyny pořadatelů. 
Autobusy mohou parkovat vpravo podél vozovky. 
 
Prezentace: 
V centru závodu od 8:45 do 9:45 hod. 
Na prezentaci budou řešeny zejména chybějící platby, vydávány doklady o zaplacení a čipy na půjčení a 
hlášeny změny jména nebo čísla čipu. Startovní listiny a pokyny budou pouze na vývěsní tabuli a v ORISu.  
Dohlášky jsou možné primárně do kategorií HDR, P a T za normální startovné. Do ostatních kategorií velmi 
omezeně, dle počtu volných map a za dvojnásobné startovné. 
 
Vzdálenosti: 
Parkování – centrum  200 m  
Centrum – start   1700 m, převýšení 135 m – po modrobílých fáborkách 
Centrum – cíl    100 m (dole pod chatou) 
 
Start: 
00 = 10:30 hod. 

Cesta na start je po zpevněné cestě celou dobu do kopce, nechte si dostatečný časový prostor. 

Na startu nebude k dispozici voda, ale je možnost si vzít s sebou vlastní malé lahve a vyhodit je na startu 
do připraveného odpadkového koše. 

Mapy budou připraveny ve 3. koridoru, každý závodník se postaví ke své mapě a tu si odebere až po 
startovním signálu. 
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Kategorie HDR a P mají libovolný start v čase mezi 10:30 a 11:40 hod. O čase startu rozhoduje na místě 
pořadatel. Tyto dvě kategorie startují na startovní krabičku. 

 
Popis terénu: 
Kopcovitý terén v nadmořské výšce 350-550 m n.m. Většinou čistý listnatý nebo smíšený les, pouze místy 
několik jehličnatých hustníků. Převážně dobrá viditelnost. Střední hustota komunikací.  
 
Mapa: 
Pod Ondřejovskem, Měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017-2 
Autoři mapy: Bohumil Háj, Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml. 
Mapa je vytištěna na polosyntetický papír pretex. Formát mapy – viz tabulka s parametry tratí. 
Mapa je jen zběžně aktualizována – dokresleny nové paseky. Nejsou mapovány vývraty. 
Mapy v cíli nebudou vybírány, věříme v zachování fair-play. 
 
Zvláštní mapové značky: 
modrá hvězdička  – betonová skruž s poklopem 
hnědý trojúhelník  – plošinka 
černý křížek   – jiný umělý objekt (zbořený posed, lavičky, tábořiště apod.) 
 
Popisy kontrol:  
Ve formě piktogramů na mapách a volně k odběru v centru závodů. 
 
Časový limit:  
150 min. 
 
Uzavření cíle:  
14:15 hod. 
 
Systém ražení:  
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě 
použit vícekrát. Při závodě budou všechny kontroly, včetně cílových jednotek, nastaveny do 
bezkontaktního režimu BEACON. 
 
Před startem mají závodníci povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. V případě poruchy 
jednotky SI mají závodníci povinnost razit kleštěmi do rezervních políček na okraji mapy a upozornit na 
tuto skutečnost pořadatele v cíli.  
Po doběhu do cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip u pořadatelů vyčíst, a to i v případě, že závodník 
závod nedokončí. 
 
Předpokládané časy vítězů: 
Dle Soutěžního řádu Valašské oblasti pro klasickou trať. 
 
Obutí a oblečení: 
Doporučujeme kompletní zakrytí dolních končetin a boty do terénu. 
 
Závodní prostor: 
Veškeré lesní prostory v okolí centra závodů a podél cesty na start jsou závodním prostorem se zákazem 
vstupu, a to i pro diváky a doprovod. 
Platí zákaz vstupu do oplocenek. 
 
Povinné úseky:  
- start – začátek orientace 
- sběrná kontrola – cíl 
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Občerstvení:  
Delší kategorie uvedené v tabulce s parametry tratí mají na trati občerstvovací stanici na kontrole č.129. 
K dispozici bude pitná voda. 
Pro všechny kategorie pak i občerstvení v cíli do jednorázových kelímků. 
 
WC:  
Za chatou jsou k dispozici 3x suché WC a 1x pisoár. 

Cestou na start není WC. 

 

Mytí:  
Za chatou je k dispozici umyvárna s umyvadly. Udržujte prosím čistotu. 

Dovnitř do umývárny zákaz vstupu v obuvi s hřeby. 

 

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. 
 
Vyhlášení vítězů:  
Cca ve 13:30 hod. v centru závodu, bude upřesněno rozhlasem. 
Vyhlášeni budou: 

• první tři místa v kategoriích DH10N, D10C, H10C, D12C, H12C, D14C a H14C 

• vítězové v kategoriích D16C-D55C a H16C-H70C 

• vítězné týmy Poháru města Zlína v kategoriích dorostu a dospělých 

• všichni účastníci v kategorii HDR dostanou při vyčítání drobnou cenu 

• kategorie P a T se nevyhlašují 
 
Pohár města Zlína 
Závod se běží současně již jako 71. ročník Poháru města Zlína.  
Boduje vždy prvních 7 závodníků v určených kategoriích a vítězem se stane klub v součtu s nejvyšším 
bodovým ziskem. 
Pohár města Zlína  - dospělí: DH20C, DH21C 
Pohár Centra historie  - dorost: DH16C, DH18C 
 

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Počet bodů 10 8 6 4 3 2 1 

 
Stravování:  
V centru závodu bude menší bufet – káva, čaj, rozlévané nealko, pivo v plechu, cukrovinky, chipsy a párky. 
Prodej je pouze přes výdejové okénko, přístup po schůdkách mezi hlavními chatami. 
 
Dětská školka: 
Pořadatel nezajišťuje. 
 
První pomoc:  
Pořadatel nezajišťuje, závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 
Odpadky:  
Prosíme o důsledné třídění odpadu do připravených pytlů – plasty a směsný odpad. 
 
Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

 
Protesty: 
Písemně se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. 

about:blank
about:blank
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Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01, email: info@skob-zlin.cz 
 
Jury:  
Členství v jury bude nabídnuto závodníkům: 
Pavel Dittrich (SKM), Martin Marek (VIC), Mária Kovaříková (SIT) 
 
Informace: 
Web:   http://www.skob-zlin.cz/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/SKOBzlin 
ORIS:   https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5982 
Ředitel:  Petr Pernička – mobil: +420 724 405 927, e-mail: petr.pernicka(zavináč)volny.cz 
 
 
Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodů:   Petr Pernička, R1 
Hlavní rozhodčí:   Iva Kavánková, R2 
Stavitelé tratí:   Tomáš Slováček a Petr Pernička, R1 

 
 
Poděkování: 
Za pomoc a vstřícný přístup k pořádání závodů tímto děkujeme  

- správci singulárních lesů – pan Jaroslav Končák 
- Skautský oddíl Fryšták a Spolek singularistů velkousedlých Horní Ves – p. Bedřich Bělák 
- 1. Lesní družstvo Fryšták – paní Marie Němcová 
- Město Fryšták 
- ZDV Fryšták – předsedkyně paní Dagmar Sedlářová 
- EMOS spol. s r.o. – sponzor cen 

 
 
Upozornění:  
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů. 
 
 
Info COVID-19: 
Prosíme všechny účastníky o důsledné dodržování následujících opatření: 

Pokud se cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky akutní virózy nebo jste byli nedávno v 
kontaktu s akutně nemocnými, kteří by mohli mít Covid-19, závodů se neúčastněte!!! 

Udržujte dostatečný odstup od ostatních účastníků akce, zejména u prezentace, občerstvení a při 
vyhlášení. Doporučeno minimálně 2m. 

Při pobytu ve všech vnitřních prostorách je povinnost používat roušku, s výjimkou doby konzumace nápojů 
a pokrmů. 

Využívejte nádoby s dezinfekcí umístěné v centru závodu a dezinfikujte si ruce. 

Velice děkujeme za Vaši ohleduplnost k ostatním. 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.skob-zlin.cz/
https://www.facebook.com/SKOBzlin
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5982
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Parametry tratí 
 

kategorie délka (km) převýšení (m) 
počet 

kontrol 
formát mapy občerstvovačka 

DH10N   2,4* 40 6 A4 ne 

D10C 2,4 65 7 A4 ne 

D12C 2,8 70 10 A4 ne 

D14C 3,6 135 10 A4 ne 

D16C 4,1 135 11 A4 ne 

D18C 5,0 205 9 A3 ano 

D20C 5,7 270 10 A3 ano 

D21C 6,2 280 10 A3 ano 

D35C 5,1 190 8 A3 ano 

D45C 4,2 170 12 A4 ne 

D55C 3,6 160 11 A4 ne 

H10C 2,4 65 7 A4 ne 

H12C 3,3 140 10 A4 ne 

H14C 4,2 185 10 A4 ne 

H16C 5,7 210 10 A3 ano 

H18C 6,4 260 11 A3 ano 

H20C 7,3 305 11 A3 ano 

H21C 9,4 460 14 A3 ano 

H35C 7,4 345 11 A3 ano 

H45C 5,3 210 9 A3 ano 

H55C 5,0 205 9 A3 ano 

H65C 3,7 160 11 A4 ne 

H70C 2,9 100 10 A4 ne 

P 3,1 110 9 A4 ne 

T 5,8 285 12 A3 ano 

HDR   2,7* 40 7 A4 ne 

*délka trati po fáborkách: 4,0 km  
 
Přejeme správný směr a příjemné zážitky ze závodu. 
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Plánek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


