
SKOB KOBRA VSETÍN  

Pokyny pro závodníky.

 9. a  10. OŽ Valašské oblasti a 1. a 2. PKŽ Moravskoslezské oblasti 
v orientačním běhu ve sprintu a na krátké trati  a veřejný závod v orientačním běhu 

Datum konání:                11.6.2022
Pořadatelský orgán:      Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt:   SKOB Kobra Vsetín z.s.

Vážení sportovní přátelé 

Srdečně Vás vítáme na našem závodě v Zašové. 

Centrum závodů: Zašová – fotbalové hřiště GPS: 49.4763906N, 18.0439525E, kde jsou

k dispozici  šatny,  sprchy,  WC a  restaurace.  Možnost   postavení  oddílových  stanů  je  na

tréninkovém hřišti  v prostoru cíle na doběhu.  Je vydán přísný zákaz vstupu na fotbalové

hřiště !!! Respektujte to prosím.

Parkování: autobusů a aut je  dle pokynu pořadatelů v  blízkosti centra, po naplnění kapacity

(do  400m  od  centra).  Prosíme  udržujte  čistotu  v celém  prostoru  venkovního  areálu  i

parkoviště. 

Prezentace: V centru závodu od 8:30 do 9:30 hodin. Případně odpoledne mezi závody.

Kategorie: D/H 10C, 12C, 14C, 16C, 18C, 21C, 35C, 45C, 55C, 65C, H70C, H90C, HD10N

(fáborkovaná trať), HDR – fáborkovaná trať (rodiče s dětmi), P – příchozí, libovolný start, T –

tréninková trať,  intervalový start.

Délky tratí,  popisy:  budou k dispozici  v centru závodu formou samoobsluhy a na mapě

krátké trati.

Občerstvení: po závodě bude v centru.

Starty 00:  Sprint        – intervalový: 00 = 10:00 hodin.   

                  Krátká trať – intervalový: 00 = 15:00 hodin.

Kategorie HDR a P  mohou startují v libovolném čase po domluvě se startérem .

Centrum -  starty – sprint          - 900m s převýšením 80m po modrobílých fáborcích.

                                 krátká trať  - 1200m s převýšením 70m po modrobílých fáborcích.

Cíly  –  sprint centrum – 0m

             krátká trať       - 900m 

Mapy: Sprint - „Skála“ měřítko 1: 4 000, formát A4,E 5m , stav  květen 2022

                          mapoval: Miroslav Sikora,  mapový klíč - ISSprOM2019-2

           Krátká trať - „Stračka II“ měřítko 1: 10 000, formát A4,E 5m , stav  květen 2022

                          mapoval: Miroslav Sikora (východní část), zbytek revize Kobra Vsetín, 

                          mapový klíč ISOM 2017-2

Mapy pro oba závody jsou vodovzdorně upraveny ! 



Start v závodu je na vlastní nebezpečí. 

Terén: Sprint – intravilán obce Zašová a část lesa u ní.

            Krátká trať – typicky valašský, kopcovitý, místy kamenitý. Doručujeme tejpování.

Zvláštní  mapová  značka  je  použita  u  sprintu  a  černé  kolečko  znamená  veliký  hranatý

květináč.

Upozornění:  V prostoru závodu jsou vysoké lomy –  buďte  v  jejich  blízkosti  opatrní.  Při

sprintu se budete pohybovat po veřejné komunikaci, tak rovněž dávejte pozor !!

Zdravotní pomoc: je zajištěna v prostoru cíle lékařem. 

Předpokládané časy vítězů: Dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti.  

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu Valašské

oblasti. 

Klasifikace závodu: Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol. 

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent. SI krabičky budou nastaveny na 
BEZKONTAKTNÍ způsob ražení. Možnost zapůjčení na prezentaci. V případě ztráty čipu 
budeme vybírat 1000,  ‐ Kč. 

Vyčítání, výsledky: V centru závodu. 

Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel
OB čl.26.1 Osobně a na adresu hlavního rozhodčího Radim Žemlík, Hrbová, Mládí 1563 
Vsetín 75501

Časový limit: pro všechny kategorie je 45 minut sprint a 90minut krátká trať. 

Vyhlášení  výsledků: bude  průběžné  po  ukončení  jednotlivých  kategorií  asi  od  1800hod.

Drobné  ceny  obdrží  první  tři  závodníci  v kategoriích  DH10-14  +  DH21,  v  ostatních

kategoriích jen vítězové.  

Jury: závodu bude ustavena v den závodu. 

Informace, kontakt: Na internetových stránkách kobravs.cz

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodu – Vladimír Hrbas

hlavní rozhodčí – Radim Žemlík

stavitelé tratí –  sprint : Bubela Tomáš

                         krátká trať: Miroslav Sikora a Vladimír Maliňák

         Vladimír Hrbas                              Radim Žemlík
           ředitel závodu            hlavní rozhodčí
  mobil:  606 765 999                                                mobil: 737 978 332
e-mail: hrbasv@seznam.cz                               e-mail: radimzemlik@centrum.cz   

Příjemný  sportovní  zážitek  přejí  pořadatelé  z  

mailto:hrbasv@seznam.cz
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