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

POKYNY
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
Možnost stavby oddílových stanů je omezená, k dispozici je množství stolů i lavic v centrální části
shromaždiště. Pódium je určeno pro vyhlašování vítězů.
Parkování:
Parkování na louce po odbočení z hlavní silnice.
Kapacita parkování je omezená, dbejte prosím důsledně pokynů pořadatelů a pokud možno při dopravě
využívejte plnou kapacitu svých vozidel. Ze Zlína využijte hromadnou dopravu, případně kolo.
Prezentace:
V centru závodu od 8:30 do 9:15 hod.
Vydávány budou čipy na zapůjčení a evidovány případné změny jména nebo čísla čipu.
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.
Oddíly, které nemají žádné změny a mají vše uhrazeno na prezentaci nemusí.
Na prezentaci nebudou vydávány startovní listiny ani pokyny - budou k dispozici na nástěnce a v ORISu.
Vzdálenosti:
Parkování – centrum
Centrum – start
Centrum – cíl

200 m
1500 m, převýšení 85 m – po modrobílých fáborkách, odchod spodní branou
200 m – příchod horní branou areálu

Start:
00 = 10:00 hod.
Cesta na start je po zpevněné cestě, téměř celou dobu do kopce.
Startovní procedura:
čas -3 min
– vstup do koridoru, kontrola jmen závodníků a čísel čipů, nulování čipů
čas -2 min
– kontrola nulování čipů
čas -1 min
– krabička SIAC test
čas startu
– odběr mapy za startovní čarou, povinný úsek 70m ke startovnímu lampionu
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Kategorie HDR a P mají libovolný start v čase mezi 10:00 a 11:10 hod. O čase startu rozhoduje na místě
pořadatel. Tyto dvě kategorie vstupují samostatným koridorem a startují na startovní krabičku.
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 5/2021, mapový klíč ISOM 2017-2
Autoři mapy: Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml.
Mapa je vytištěna na polosyntetický papír pretex, formát A4.
Mapa byla od jara jen zběžně aktualizována – dokresleny některé nové paseky a oplocenky. Na pár
místech pomalu postupují lesnické práce a některé paseky a světliny mohou být čerstvě rozšířeny.
Nejsou mapovány vývraty.
Mapy v cíli nebudou vybírány, věříme v zachování fair-play.
Zvláštní mapové značky:
hnědý trojúhelník
– plošinka
černý křížek
– jiný umělý objekt (zbořený posed, lavičky, turistická tabule, tábořiště apod.)
Popisy kontrol:
Ve formě piktogramů pouze volně k odběru v centru závodů. Na mapách popisy nejsou.
Časový limit:
150 min.
Uzavření cíle:
13:45 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.
Měření času:
Na celé sekundy.
Obutí a oblečení:
Doporučujeme kompletní zakrytí dolních končetin a boty do terénu.
Závodní prostor:
Lesní prostory mezi Hvozdnou, Kostelcem a Štípou, podél cesty na start a kolem cíle jsou závodním
prostorem se zákazem vstupu, a to i pro diváky a doprovod. Platí zákaz vstupu do oplocenek.
Závodníci nesmí do prostoru závodu vstupovat se zvířaty, a to ani pokud jsou tato na vodítku nebo
vybavena náhubkem. Sběrná kontrola není veřejně přístupná.
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Povinné úseky:
- start – začátek orientace
- sběrná kontrola – cíl
Občerstvení:
Kategorie D21C, H16C, H18C, H21C, H35C a H45C mají na kontrole č.130 občerstvovací stanici.
K dispozici bude pitná voda.
Pro všechny kategorie pak občerstvení v cíli do jednorázových kelímků.
WC:
Uprostřed centra závodů k dispozici v buňce komfortní WC. Platí přísný zákaz vstupu v obuvi s hřeby a
v silně znečištěné závodní obuvi.
Cestou na start není WC.
Mytí:
V horní části centra závodu na fasádě myslivecké chaty je kohout s pitnou vodou. K dispozici budou lavóry.
Výsledky:
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.
Vyhlášení vítězů:
Cca ve 13:00 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-D65C a H16C-H90C
• všichni účastníci v kategorii HDR dostanou při vyčítání drobnou cenu
• kategorie P a T se nevyhlašují
Stravování:
V horní části centra závodu bude tradiční bufet SKOB Zlín – káva, čaj, rozlévané nealko, pivo v plechu,
buchty, párky, škvarková pomazánka a cukrovinky.
Zastřešené sezení u bufetu je vyhrazeno pouze pro jeho klienty a neslouží jako prostor pro převlékání.
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 a předpokládané časy vítězů:
Dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Valašské oblasti.
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, email: info@skob-zlin.cz
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Jury:
Členství v jury bude nabídnuto závodníkům:
Dagmar Hubáčková (LCE), Vítězslav Pěček (SKM), Martin Kunz (BBM)
Informace:
Web:
Facebook:
ORIS:
Hlavní rozhodčí:

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

Hlavní funkcionáři:
Ředitel závodů:
Hlavní rozhodčí:
Stavitelé tratí:

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

Poděkování:
Za pomoc a vstřícný přístup k pořádání závodů tímto děkujeme Mysliveckému spolku Hvozdná, obci
Hvozdná a Lesům ČR.
Upozornění:
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů.

COVID-19:
Každý účastník závodu svým příjezdem na závod vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:
1) Není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila ve startu a v
současné době je bez klinických příznaků onemocnění COVID-19.
2) Splňuje veškerá aktuálně platná nařízení týkající se protiepidemických opatření proti šíření COVID-19,
která bude schopen doložit na vyžádání certifikátem, a to:
a) očkování, od aplikace druhé dávky při dvou-dávkovém schematu a aplikace první dávky při jednodávkovém schematu uplynulo nejméně 14 dnů
b) RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší než 7 dní nebo
c) antigenní test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin nebo
d) laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od kterého neuplynulo více než 180 dní
3) Bude dbát pokynů pořadatele, bude v průběhu akce dodržovat dostatečné rozestupy a další opatření k
dodržení hygieny při konzumaci jídel, nápojů, používání WC apod.
4) Prohlašuje, že si je vědom(a) toho, že nese veškerou odpovědnost za škodu způsobenou na zdraví nebo
věcech, která vznikne pořadateli nebo třetím osobám před, během či po závodě závodu z důvodu zavinění
účastníka.
Osobám, které nesplňují výše uvedené podmínky č. 1) a 2) je účast na závodě zakázána.

Ochrana osobních údajů a fotografování:
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 v informačním systému ORIS.
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém
závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku. Dále
zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na akci, propagaci
klubu OB). V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi.
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Parametry tratí
kategorie

délka

převýšení

počet kontrol

HDR
DH10N
D10C
D12C
D14C
D16C
D18C
D21C
D35C
D45C
D55C
D65C
H10C
H12C
H14C
H16C
H18C
H21C
H35C
H45C
H55C
H65C
H70C
H90C
P
T

3,5 km
3,5 km
2,3 km
2,8 km
3,6 km
5,0 km
5,3 km
6,4 km
5,1 km
4,5 km
3,4 km
2,6 km
2,3 km
2,9 km
4,7 km
5,8 km
7,1 km
9,9 km
6,9 km
6,0 km
4,9 km
3,4 km
2,6 km
2,0 km
2,8 km
5,7 km

40 m
40 m
45 m
65 m
90 m
185 m
190 m
260 m
185 m
150 m
80 m
50 m
45 m
80 m
160 m
260 m
300 m
335 m
300 m
225 m
165 m
80 m
45 m
25 m
55 m
225 m

6
5
7
9
9
12
12
12
13
11
9
8
7
8
9
10
11
11
16
11
10
9
9
6
6
11

Délka tratí HDR a DH10N je měřena po fáborkách.

Přejeme správný směr a příjemné zážitky ze závodu.
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Plánek:
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