7. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti 2021
72. ročník Poháru města Zlína

ROZPIS
Pořádající subjekt:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s.
Datum:
Sobota 25.9.2021
Druh závodu:
Klasická trať
Centrum:
Hvozdná, myslivecký areál za rybníkem
GPS: 49.2436075N, 17.7427858E, https://mapy.cz/s/luvofozehe
Parkování:
Cca 200m od centra závodů, dle pokynů pořadatelů.
Prostor závodu:
Lesní prostor mezi obcemi a místními částmi Hvozdná, Štípa, Kostelec, Příluky
Předchozí mapy: Štákův vršek (2009), Ostřice (2021)
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, H90C
DH10N – fáborkovaná trať, bez doprovodu
HDR – fáborkovaná trať s doprovodem, libovolný start
P – jednoduchá trať pro příchozí, délka cca 2-3 km, libovolný start
T – tréninková trať, délka cca 4-6 km, libovolný start
Přihlášky:
Do úterý 21. září 2021 do 23:59 hod.
Přihlášky po termínu: - do středy 22.9. do 20:00 hod. se vklady navyšují o 50 %,
- při pozdějším přihlášení se vklady navyšují o 100 %.
U kategorií HDR, P, T vklady bez navýšení.
Přihlášky po termínu dle možností pořadatele (podle počtu volných map).
Přihlášky zasílejte přes přihlašovací systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), ve výjimečných případech
emailem na adresu prihlasky@skob-zlin.cz (nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu,
případně požadavek na zapůjčení čipu). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi.
Vklady:
Kategorie DH10C-14C, DH10N, HDR
80,- Kč
Ostatní kategorie
120,- Kč
Půjčovné čipu Sportident (nikoliv Air+)
40,- Kč (mimo žactvo)
Poplatek za ztrátu čipu Sportident
1000,- Kč
Neregistrovaní účastníci mimo kategorie P, T a HDR platí dvojnásobné startovné.

Vklady zasílejte nejpozději v termínu přihlášek na účet 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako variabilní
symbol uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě, že platba nebude evidována v ORISu, tak pošlete
nejpozději ve čtvrtek 23.9. potvrzení o zaplacení na email: prihlasky@skob-zlin.cz.
Čas startu 00:
10:00 hod.
Prezentace:
V centru závodu od 8:30 do 9:15 hod.
Popis terénu:
Mírně zvlněný terén, smíšený les, terénní i porostové detaily, střední viditelnost i hustota komunikací.
Mapa:
Štákův vršek, Měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 4/2021, mapový klíč ISOM 2017-2
Autoři mapy: Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml.
Mapa bude vytištěna na polosyntetický papír pretex.
Systém ražení:
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být v závodě
použit vícekrát. Kontrolní a cílové jednotky systému Sportident budou nastaveny do bezkontaktního režimu
BEACON.
Předpokládané časy vítězů:
Dle Soutěžního řádu Valašské oblasti pro klasickou trať.
Doporučené obutí a oblečení:
Doporučujeme kompletní zakrytí dolních končetin a obuv do terénu.
Vzdálenosti:
Parkování – centrum
Centrum – start
Centrum – cíl

200 m
1700 m
200 m

Protesty:
Písemně se vkladem 200,- Kč do rukou hlavního rozhodčího.
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01
Epidemiologická opatření:
Účastníci jsou povinni dodržovat v době závodu platná hygienická opatření proti šíření coronaviru.
Předpokládáme, že každý závodník bude muset doložit minimálně jednu variantu z následujících možností:
potvrzení o úplném očkování / potvrzení o prodělaném onemocnění Covid-19 (180 dnů) / potvrzení o
negativním antigenním testu / potvrzení o negativním PCR testu.
Podrobnosti budou uvedeny v pokynech.
Upozornění:
Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. Zdravotní služba nebude zajištěna.
Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu
ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. V
průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o proběhlém závodě,
v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku.

Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro
propagaci klubu OB) zejména ze startu, centra závodu a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s
fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se
souhlasem ředitele závodů.
Informace:
Web:
Facebook:
ORIS:
Kontakt:

http://www.skob-zlin.cz/
https://www.facebook.com/SKOBzlin
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6350
Petr Pernička – mobil: +420 724 405 927, e-mail: petr.pernicka(zavináč)volny.cz

Předpis:
Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:
Stavitelé tratí:
Ve Zlíně dne 9.9.2021

Tomáš Podmolík, R3
Petr Pernička, R1
Tomáš Slováček a Michal Smola, R2

