
ZLOM
ZLínský Orientační Maraton

10. ročník 

5. závod zimní ligy Valašské oblasti
dlouhá trať

Pokyny

Pořádající subjekt:      Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.

Datum: 14. března 2020

Druh závodu:   ZLOM – extrémně dlouhá trať, Zival - dlouhá trať

Shromaždiště: Vracov, fotbalový stadion

Parkování: V okolních ulicích. Dbejte dopravního značení a neblokujte prosím 
vjezdy do domů.

Prezentace: do 8:30 hod 

Start: hromadný ve vlnách od 9:00 hod, cca 100m

9:00 - L a XL 

9:05 - T1

9:10 - T2

9:15 - T3

9:20 - T4

Cíl: v centru

Občerstvení: na trati voda, v cíli voda, čaj, polévka (pro ZLOM v ceně)
bufet s běžným sortimentem (burgry, pizza, párek)

Šatny, WC, mytí: v budově

!Zákaz vstupu v botách s hřeby!

Mapy: ZLOM - 1:15 000, oboustranná A3, společná XL + L
Zíval - 1:15 000, T1, T2 - A3, T3, T4 - A4
mapy tištěny na Pretex™

Aktualizace: základní aktualizace porostů leden 2020



Tratě : ZLOM
XL –  43,09 km   52k
L – 31,63 km   40k

Mapa pro obě tratě je společná, tratě se liší pouze smyčkou, kterou 
můžete podle aktuální formy absolvovat (XL) či vypustit (L), aniž 
byste riskovali diskvalifikaci. Společná délka je cca 29 km. 
Realizovanou variantu prosím oznamte před vyčtením.

Zival 
T1 – 21,82 km   22k
T2 – 10,45 km   13k
T3 – 6,58 km   9k
T4 – 4,07 km   5k

Popisy jsou POUZE na mapách (ZLOM pochopitelně obě verze)

Ražení: elektronické SI, kontroly v kontaktním režimu, čipy pro ZLOM musí
mít dostatečnou kapacitu
požadavek na půjčení čipu uveďte v přihlášce

Startovné: ZLOM 150 Kč, Zival T1-T2 80 Kč, T3-T4 40 Kč, na místě

Přihlášky: do úterý 10. 3. 2020 (23:59:59 CET) přes ORIS, 
případně na některý z mailů: 

prebeh(at)ukrej.cz, prebeh(at)shocart.cz, prihlasky(at)skob-zlin.cz 
nebo Monice či Aničce na známé kontakty

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB.

Hlavní funkcionáři:

Ředitel závodu a hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková, R1

Stavitel tratí: Jiří Stacke

Akce se účastní každý na vlastní nebezpečí, lékařská služba nebude zajištěna!


