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5. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti 2022 
7. závod oblastního žebříčku Hanácké oblasti 2022 
Mistrovství Valašské oblasti sprintových štafet 
 
 

P O K Y N Y 
 
 
 
Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
 
Datum: 
Sobota 7.5.2022 
 
Druh závodu: 
Dopoledne – sprint 
Odpoledne – sprintové štafety 
 
Centrum: 
Dopoledne – sprint:  
přístaviště Baťova kanálu Spytihněv, GPS: 49.1361497N, 17.5013600E,  

Odpoledne – sprintové štafety: 
tréninkové hřiště FC Slovácká Sparta Spytihněv, GPS: 49.1375414N, 17.4984553E 

https://mapy.cz/s/hofuhobela 

Na obou místech je možnost stavby oddílových stanů na pořadateli vymezených místech. 
Příchod z dopoledního sprintu na odpolední štafety je možný výhradně po vyznačené cestě. 
 
Příjezd: 
Jediný možný příjezd k centru závodu je po místní komunikaci ze směru od Topolné, a to jak z důvodu 
zajištění fair play samotného závodu, tak kvůli částečné uzavírce na silnici I/55 u Fatry v Napajedlích, kde je 
provoz řízen semafory a dochází k velkým zdržením. 
Ve směru od Otrokovic sjet z dálnice D55 na exitu 34 a z kruhového objezdu pokračovat přes centrum 
Napajedel směr Topolná – https://mapy.cz/s/kupupedaso 
Ze směru od Uherského Hradiště je pak povinný příjezd přes Bílovice a Topolnou – 
https://mapy.cz/s/cumadodoco 
 
Parkování: 
Před mostem přes Moravu ve směru od Topolné – v areálu firmy MT3 project a podél příjezdové 
komunikace. Dbejte prosím důsledně pokynů pořadatelů. 
Případný příjezd autobusem prosím nahlaste předem Tomáši Podmolíkovi – mobil: +420 777 784 411, 
email: t.podmolik@atlas.cz 
Parkování je stejné pro sprint i štafety, mezi závody se nikam nepřejíždí. 
 
Prezentace: 
V centru závodu od 9:00 do 9:45 hod., příp. pro závod štafet 12:30-13:15 hod. 
Vydávány budou čipy na zapůjčení a evidovány případné změny jména nebo čísla čipu. 
U prezentace budou rovněž vydávány lístky na objednané doplňkové služby (plavba lodí, hotová jídla). 
 

https://mapy.cz/s/hofuhobela
https://mapy.cz/s/kupupedaso
https://mapy.cz/s/cumadodoco
https://www.mt3.cz/
mailto:t.podmolik@atlas.cz
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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 ani doplňkové služby a mají vše uhrazeno, na prezentaci nemusí. 
Na prezentaci nebudou vydávány startovní listiny ani pokyny – budou k dispozici na nástěnce a v ORISu. 
 
Zadávání soupisek na štafety výhradně v ORISu do pátku 6.5. do 20:00 hod. U prezentace už jen následně 
vynucené změny. 
Startovní čísla pro závod štafet budou vydávána na prezentaci v cíli štafet od 13:00 hod. 

 
Vzdálenosti: 
Parkování – centrum sprintu  400-800 m 
Parkování – centrum štafety  1100 m 
Centrum sprintu – start sprintu  1100 m (po modrobílých fáborcích) 
Centrum sprintu – cíl sprintu   0 m 
Centrum sprintu – centrum štafety 600 m 
Centrum štafety – start+cíl štafety 0 m 
 
Časový harmonogram: 

9:00-9:45 prezentace sprint 

10:30 start 00 sprint 

12:09 doběh posledních závodníků 

12:10 vyhlášení sprint 

12:22 vyplutí lodě Morava (pro předem v Orisu objednané platící závodníky) 

14:00 ukázka vzorové předávky 

14:15 hromadný start štafet kategorie DH14  

14:18 hromadný start štafet kategorie DH10 a DH40 

14:21 hromadný start štafet kategorie DH 

15:40 doběh posledních štafet 

15:45 vyhlášení štafet 

 
Start sprint: 
Sprint    00 = 10:30 hod. 

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 čárou, povinný úsek 50 m ke startovnímu lampionu 

Kategorie HDR a P mají libovolný start v čase mezi 10:30 a 11:30 hod. O čase startu rozhoduje na místě 
pořadatel. Tyto dvě kategorie vstupují samostatným koridorem a startují na startovní krabičku. 
 
Organizace štafet: 
Závodníci 1. úseků budou vpuštěni do startovního prostoru a k mapám zhruba 3 minuty před startem své 
kategorie. Start 1. úseků je na tréninkovém fotbalovém hřišti, po odstartování závodníci vyběhnou 
značeným úsekem cca 80 m na mapový start.  
Po absolvování větší části trati se závodníci dostanou na diváckou kontrolu na východní straně hřiště.  
Z divácké kontroly všechny kategorie pokračují diváckým úsekem podél jižní strany hřiště a překonávají 
uměle vytvořený mostek přes vodní příkop (prosím opatrně). 
Následuje krátká závěrečná část (pytlík na cca 1-3 min.) po jejímž absolvování razí všichni závodníci sběrnou 
kontrolu s kódem 100 a pokračují povinným úsekem cca 80 m do cíle. Na tomto úseku také odhodí mapu.  
Na předávce dobíhající závodníci 1., 2. a 3. úseku nejdříve orazí cílovou kontrolu a teprve poté dotykem 
ruky předají štafetu dalším úsekům. Závodníci dalšího úseku běží na mapový start přes výdejnu map, kde si 
sami odeberou mapu označenou jejich startovním číslem a číslem úseku.  



3  
 

Závodníci na 4. úseku dobíhají do cíle zvláštním koridorem, pro celkový výsledek je rozhodující pořadí na 
cílové čáře. Cílovou krabičku razí poslední úseky až za cílovou čarou a cíloví rozhodčí kontrolují dodržení 
pořadí doběhnuvších závodníků. 

V průběhu závodu štafet se závodníci mohou pohybovat pouze v prostoru tréninkového fotbalového hřiště 
a využít WC v budově fotbalového klubu. Zákaz vstupu na hlavní hrací plochu.  
  
Sestavování štafet 
DH10 – smíšené čtyřčlenné štafety, věk každého člena do 10 let, bez omezení klubové příslušnosti 
DH14 – smíšené čtyřčlenné štafety, věk každého člena do 14 let, bez omezení klubové příslušnosti 
DH – smíšené čtyřčlenné štafety, bez omezení věku a klubové příslušnosti 
DH40 – smíšené čtyřčlenné štafety, věk každého člena od 40 let, bez omezení klubové příslušnosti 

V každé štafetě musí startovat alespoň 2 ženy, pořadí úseků DHHD. 
Mohou startovat štafety složené z různých klubů, v hodnocení Mistrovství oblasti ale budou hodnoceny 
pouze čistě klubové štafety. 
 
Popis terénu a upozornění na bezpečnost: 
Rovinatý nebo s minimálním převýšením, ulice a uličky historické části obce Spytihněv, vč. parku, 
sportovního areálu a okolí Baťova kanálu. 

Na západním kraji mapy vede velmi frekventovaná silnice I/55. Většina tratí v obou závodech místy vede i 
v těsné blízkosti této silnice (po chodníku). Silnice je v mapě zašrafována jako nepřístupná oblast, žádná trať 
přes silnici nevede a je přísně zakázáno jakkoliv do vozovky vstupovat. Příslušná místa budou hlídána 
pořadateli. 
V historickém centru obce je doprava minimální, přesto i zde může být občasný automobilový provoz. 
Místní obyvatelé jsou o konání závodu informováni a jednotlivá místa budou hlídána pořadateli, nicméně 
při závodě dbejte na vlastní bezpečnost. V úzkých uličkách a na nárožích hrozí i srážky s ostatními 
závodníky, dávejte si prosím pozor a vyhýbejte se vpravo. 

Některé kontroly mohou být blízko sebe (v rámci pravidel) a tratě se kříží – kontrolujte si kódy a dejte pozor 
na správné pořadí kontrol. 
 
Mapa: 
Spytihněv, měřítko 1:4000, ekvidistance 2m, stav 5/2022, mapový klíč ISSprOM 2019-2 
Autor mapy: Roman Zbranek 
Mapa je vytištěna na polosyntetický papír Pretex, formát A4. 
Mapy v cíli sprintu budou vybírány, výdej cca ve 12:00 hod. 
Při závodě štafet budou mapy odhazovány na doběhu a budou vydávány po odstartování všech úseků. 
 
Zvláštní mapové značky: 
Černý křížek  - herní prvek, malé pískoviště 
Černé kolečko   - ohniště 
 
Popisy kontrol:  
Ve formě piktogramů jsou na mapách. 
Pro závod ve sprintu i volně k odběru v centru závodu. 
 
Startovní čísla pro závod štafet: 
Všichni závodníci běží se startovními čísly viditelně umístěnými na hrudi. 
Bez startovního čísla nebude závodník vpuštěn na start, v cíli se čísla odevzdávají. 

1. úsek má startovní číslo s jednou tečkou (viz. obrázek) 
2. úsek se dvěma tečkami 
3. úsek se třemi tečkami 
4. úsek bez tečky  
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Přidělení startovních čísel: 
DH10 čísla 91-95 
DH14 čísla 31-55 
DH čísla 1-25 
DH40 čísla 71-85 
 

Žádáme závodníky, aby upevňovali čísla na dres vždy čtyřmi zavíracími špendlíky, tak aby nedocházelo ke 
znehodnocení čísel. Zavírací špendlíky obdržíte při prezentaci spolu s čísly. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Časový limit:  
Sprint  45 min.  
Štafety 120 min. (celá štafeta) 
 
Uzavření cíle:  
Sprint  12:45 hod.  
Štafety 16:25 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 (kromě posledního úseku štafet). 
 
Před startem mají závodníci povinnost vynulovat čip a provést kontrolu nulování. 
V případě poruchy jednotky SI mají závodníci povinnost razit kleštěmi kamkoliv do 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: 
Zákaz použití bot s hřeby, doporučujeme hladkou nebo krosovou obuv (80% asfalt, 20% tráva). 
 
Závodní prostor: 
Intravilán obce Spytihněv – vymezení prostoru závodu: https://mapy.cz/s/kozovohapu 
Platí zákaz vstupu zejména do prostor vyznačených v mapě symboly: 
411 - nepřekonatelná vegetace 
515 - nepřekonatelná zeď 
518 - nepřekonatelný plot nebo zábradlí 
520 - oblasti se zákazem vstupu – privát 
708 - nepřekonatelná hranice 
709 - nepřístupná oblast 

https://mapy.cz/s/kozovohapu
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Sběrné kontroly nejsou veřejně přístupné. 
Doporučujeme k prostudování Směrnici - Prostory s omezeným přístupem. 
 
Povinné úseky:  
- start – začátek orientace 
- sběrná kontrola – cíl 
- divácký úsek u štafet 
 
Občerstvení:  
V cíli voda se sirupem. 
 
WC:  
Sprint – v budově restaurace Rejda 

Štafety – v budově fotbalového klubu  

Udržujte prosím čistotu. Cestou na start není WC. 

 

Mytí:  
Možno využít sprchy v budově Restaurace Na Rejdě – poplatek 20 Kč. 

 

Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů a online na serveru: 
https://liveresultat.orientering.se/ 
 
Vyhlášení vítězů:  
Předběžně sprint ve 12:05 hod., štafety v 15:45 hod., bude upřesněno rozhlasem. Vyhlášeni budou:  
Sprint: 

• první tři místa v kategoriích 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 

Štafety: 

• první tři místa ve všech kategoriích DH10, DH14, DH a DH40 
 
Stravování:  
Teplá jídla v Restauraci Na Rejdě na přístavišti, včetně v Orisu předem objednaných jídel. 
U cíle sprintu tradiční bufet SKOB Zlín – káva, čaj, čepované nealko i pivo, buchty, párky, polévka, škvarková 
pomazánka a cukrovinky. 
V centru štafet bude již jen jednoduchý bufet, zejména nápoje. 
Připravené posezení u bufetu je vyhrazeno pouze pro jeho klienty a neslouží jako prostor pro převlékání. 
 
Dětská školka: 
Pořadatel nezajišťuje. 
 
První pomoc:  
Lékař pro první pomoc bude v cíli. Další ošetření pak již v rámci svého zdravotního pojištění.  
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. 

 

https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/smernice-prostory-s-omezenym-pristupem-1.pdf
https://liveresultat.orientering.se/
about:blank
about:blank
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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 
 
Jury:  
Členství v jury bude nabídnuto závodníkům: 
Andrea Dittrichová (SKM), Marek Cahel (LCE), Miroslav Chmelař (JPV) 
 
Informace: 
Web:   http://www.skob-zlin.cz/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/SKOBzlin 
ORIS:   https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7029 
  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7034 
Kontakt: Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik@atlas.cz 
 
Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodů:  Tomáš Podmolík, R3 
Hlavní rozhodčí:  Roman Zbranek, R1 (sprint) Petr Pernička, R1 (sprintové štafety) 
Stavitelky tratí:  Iva Kavánková, R2 (sprint) Jitka Jeřábková, R3 (sprintové štafety) 

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

Obec Spytihněv  - https://www.spytihnev.cz/ 

Restaurace na Rejdě - https://www.facebook.com/profile.php?id=100063710132160 

Půjčovna paddleboardů, p. Ondřej Horák - http://www.paddlewalk.cz/ 

Firma MT3 - https://www.mt3.cz/kontakt 

Loď Morava, p. Stanislav Hampala - http://www.hamboat.cz/ 

FC Slovácká Sparta Spytihněv, p. Vilém Matěja 
 
 
Upozornění:  
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů. 

 
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. 

 
 
Přejeme správný směr a příjemné zážitky ze závodu. 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.skob-zlin.cz/
https://www.facebook.com/SKOBzlin
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7029
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7034
https://www.spytihnev.cz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063710132160
http://www.paddlewalk.cz/
https://www.mt3.cz/kontakt
http://www.hamboat.cz/
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Parametry tratí 
Délky tratí jsou měřeny jako součet nejkratších realizovatelných vzdáleností mezi startem a cílem. 
 
Sprint: 

kategorie délka trati kontrol převýšení 

D10C 1,374 km 12 8 m 

D12C 1,725 km 12 12 m 

D14C 2,017 km 17 12 m 

D16C 2,460 km 18 16 m 

D18C 2,518 km 18 18 m 

D21C 3,114 km 23 22 m 

D35C 2,626 km 19 20 m 

D45C 2,017 km 17 12 m 

D55C 1,899 km 14 10 m 

D65C 1,725 km 12 12 m 

H10C 1,374 km 12 8 m 

H12C 1,725 km 12 12 m 

H14C 2,518 km 18 18 m 

H16C 2,626 km 19 20 m 

H18C 3,114 km 23 22 m 

H21C 3,495 km 25 26 m 

H35C 3,114 km 23 22 m 

H45C 2,518 km 18 18 m 

H55C 2,460 km 18 16 m 

H65C 2,017 km 17 12 m 

H70C 1,899 km 14 10 m 

H90C 1,114 km 9 4 m 

HDR 1,407 km 11 8 m 

P 1,632 km 13 12 m 

T 2,626 km 19 20 m 

 
 
 
Štafety: 

 
 

kategorie 
1. a 4. úsek 2. a 3. úsek délka 

pytlíku délka trati kontrol převýšení délka trati kontrol převýšení 

DH10 2,4 km 13 8 m 2,4 km 13 8 m 1 min 

DH14 2,7 km 17 10 m 2,9 km 18 10 m 2-3 min 

DH 3,0 km 19 12 m 3,3 km 21 14 m 3 min 

DH40 2,6 km 16 10 m 2,8 km 17 12 m 3 min 
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Plánek sprintu a celkové organizace: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organizace štafet: 
 
 
 


