
World Ranking Event 
Manufaktura Český pohár (6. a 7. závod) 
INOV-8 CUP – žebříček A (7. a 8. závod) 
Žebříček B-Morava (6. a 7. závod) 
Závody Rankingu s koeficientem 1,06 
Slovenský rebríček jednotlivcov 
Veřejný závod 
70. ročník Poháru města Zlína 
 
 

R O Z P I S 
 
 
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 
 
Pořádající subjekt: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. 
ŠK Vazka Bratislava (spolupořadatel) 
 
Datum: 
7. - 8. 9. 2019 
 
Druh závodu: 
Sobota 7. 9.  jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem a 
  pevným pořadím kontrol  
Neděle 8. 9.  jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem a 

pevným pořadím kontrol 
 
Centrum: 
Lukoveček, louka na severním okraji obce 
GPS: 49.3106908N, 17.6727242E 
 
Prostor závodu: 
Lesní komplex Hostýnských vrchů mezi obcemi Lukoveček, Přílepy, Rusava, Vlčková, Lukov a 
Fryšták. Viz: http://za2019.skob-zlin.cz/teren/ 
 
Kategorie:  
W21E, M21E – World Ranking Event 
D21A, D21B, D21C, H21A, H21B, H21C 
D16A, D18A, D20A, H16A, H18A, H20A 
D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B, 
H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B 
D10C, D12C, H10C, H12C 
Z – kratší a technicky jednodušší trať pro začínající závodníky, délka cca 2-3 km 
T1 – tréninková trať, střední délky a střední technické náročnosti 
T2 – tréninková trať, delší a technicky náročnější 

http://za2019.skob-zlin.cz/teren/


Přihlášky: 
Do neděle 25. srpna 2019 do 23:59 hod. 
Po prvním termínu přihlášek je druhý a poslední termín do pátku 30.8., a to za 150% vklad. Po 
tomto termínu bude možno se hlásit již jen do kategorií Z (normální vklad) a T1/T2 (150% vklad). 
Přihlášky zasílejte přes přihlašovací systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), ve výjimečných 
případech e-mailem na adresu prihlasky@skob-zlin.cz (nutno uvést klub, kategorii, registrační číslo 
nebo věk a případně požadavek na zapůjčení čipu). Přihlášku považujte za doručenou pouze po 
obdržení odpovědi. 
 
Slovenští závodníci, kteří chtějí být hodnoceni ve Slovenském žebříčku, se hlásí dle propozic SZOŠ 
přes slovenský informační systém do kategorií B: https://is.orienteering.sk/competitions/1502. 
 
Vklady: 
Sobota 7.9. – klasická trať 
W21E, M21E, DH21ABC, DH16A-DH20A  220 Kč 
DH16B-DH20B, DH35B-DH55B, T1, T2  200 Kč 
DH60B-DH80B      150 Kč 
DH10C-DH14BC, Z     120 Kč 
 
Neděle 8.9. – krátká trať 
W21E, M21E, DH21ABC, DH16A-DH20A  190 Kč 
DH16B-DH20B, DH35B-DH55B, T1, T2  180 Kč 
DH60B-DH80B      140 Kč 
DH10C-DH14BC, Z     120 Kč 
    
Půjčovné čipu Sportident (nikoliv Air+)  40,- Kč 
Poplatek za ztrátu půjčeného čipu Sportident 1000,- Kč 
 
Vklady zasílejte nejpozději do 2.9. na účet 4080002310/6800, Sberbank Zlín. Jako variabilní symbol 
uveďte číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě, že platba nebude evidována v ORISu, tak prosím 
pošlete nejpozději ve čtvrtek 5.9. potvrzení o zaplacení na email: prihlasky@skob-zlin.cz. 
 
Slovenské oddíly mohou zasílat platby podle pokynů Slovenského svazu OB na slovenský bankovní 
účet. 
 
Čas startu 00: 
Sobota  12:00 hod. 
Neděle  10:00 hod. 
 
Prezentace: 
V centru závodu. 
Sobota  od 9:30 do 11:00 hod. 
Neděle  od 8:00 do 9:00 hod. 
 
Popis terénu: 
Smíšený les. Středně až více kopcovitý reliéf. Většinou dobrá viditelnost. Rozmanitá průchodnost 
od čistého rychlého bukového vzrostlého lesa až po pomalé hustníkové plochy. Střední hustota 
komunikací. Velké rýhy, místy i jemnější morfologické oblasti. Místy svahové sesuvy, prameniště, 
skalky i kamenná pole. 

https://is.orienteering.sk/competitions/1502
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Předchozí mapy:  

• Zadní skály (2013) 

• Fryšták – Skalka (2010) 

• Baďurů průsmyk (2009) 

• Hadovna (1986) 
 
Mapa: 
Sobota – klasická trať 
Měřítko 1:15.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017 – zejména pro kategorie 
DH16AB-DH21ABC, WM21E a vybrané kategorie veteránů 
Měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017 – pro ostatní kategorie  
(použití mapy 1:10.000 pro konkrétní kategorie bude zveřejněno současně s předpokládanými 
délkami tratí před termínem přihlášek na webu závodu a v pokynech) 
 
Neděle – krátká trať  
Měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017 – pro všechny kategorie  
 
Autoři map: Bohumil Háj, Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml. 
Mapa bude vodovzdorně upravena. Laserový tisk 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. Při závodech budou jednotky systému Sportident, včetně cílových 
jednotek, nastaveny do bezkontaktního režimu BEACON. 
 
Předpokládané časy vítězů: 
Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Pravidel IOF (pro kategorie WRE). 
 
Omezení obutí a oblečení: 
Není žádné omezení obutí nebo oblečení.  
Pořadatelé doporučují kompletní zakrytí dolních končetin. 
Závodníkům vybraných kategorií budou přidělena startovní čísla a GPS jednotky, které jsou povinni 
při závodě nést. 
 
Vzdálenosti: 
Ubytování – centrum  do 20 km 
Parkování – centrum  1500 m 
Centrum – start sobota do 2500 m 
Centrum – start neděle  do 2500 m 
Centrum – cíl    0 m 
 
Ubytování:  
Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v tělocvičně ve Zlíně za 90 Kč/osoba/noc, možno již od pátku 
6.9.  
Ubytování objednávejte v ORISu a hraďte převodem spolu s ostatními vklady. 
Další možnosti ubytování na lůžkách – viz. www.booking.com. 
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Doprava: 
Pořadatel nezajišťuje. 
Je možno využít hromadnou autobusovou dopravu ze Zlína do Lukovečku, případně do Fryštáku 
(+3 km pěšky). 
 
Víza pro cizince: 
Informace viz https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/index.html 
 
Stravování:  
V centru závodu bude zajištěn dobře zásobený pořadatelský bufet s širokou nabídkou pochutin, 
polévek, hlavních jídel klasických i z Nepálské restaurace Makalu. Ceny hlavních jídel budou 
v rozmezí cca 100-140 Kč. 
 
Dětská školka:  
Bude k dispozici po oba dny v centru závodu. 
 
Trénink: 
V případě zájmu prosím kontaktujte pořadatele na: za2019@skob-zlin.cz. 
 
Protesty: 
Písemně se vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. 
Pro kategorie WRE dle Pravidel IOF bez vkladu. 
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01 
 
Upozornění: 
Závodníci se účastní sportovní akce na vlastní riziko. 
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. Závodníci běžící s GPS jednotkou souhlasí s tím, že bude zaznamenávána 
trasa jejich pohybu v průběhu závodu. 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 závody, 
pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte 
s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti (kromě propagace akcí OB) je možné pouze se 
souhlasem ředitele závodů. 
 
Informace: 
Web:   http://za2019.skob-zlin.cz/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/SKOBzlin 
Ředitel: Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik(zavináč)atlas.cz 
 
Předpis:  
Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS, Prováděcích předpisů 
k soutěžím sekce OB ČSOS a Pravidel IOF (pro kategorie WRE). 
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Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 12. 4. 2019. 
 
 
Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodů:      Tomáš Podmolík, R3 
 
Sobota – klasická trať: stavitel:   Evžen Pekárek, R1 
   hlavní rozhodčí: Petr Pernička, R1 
    
Neděle – krátká trať:  stavitel:   Roman Zbranek, R1 
   hlavní rozhodčí:  Monika Krejčíková, R1 
 
IOF Event Advisor:     Jan Fiala, SEA, R1 
 
 
 
 
Ve Zlíně dne 12. 4. 2019 
 
Tomáš Podmolík     
ředitel závodu  
 


