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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 
 
 
 

P O K Y N Y   /   B U L L E T I N  2 
 
 
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.  klasická trať  
Neděle 8. 9.  krátká trať 
 
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/ 
 
Prezentace: 
V centru závodu. 
Sobota  od 9:30 do 11:00 hod. 
Neděle  od 8:00 do 9:00 hod. 

Na prezentaci nebudou vydávány pokyny, startovní listiny ani ubytovací poukazy – vše je k 
dispozici na webu závodu a v informačních systémech (ORIS, IS SZOŠ a IOF EVENTOR) a bude 
vyvěšeno i na informačních tabulích v centru závodu.  

Na prezentaci dostanete pouze doklad o zaplacení a půjčené čipy. Máte-li v pořádku platby, na 
prezentaci nemusíte. 

http://za2019.skob-zlin.cz/teren/
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Dohlášky na místě budou možné převážně do kategorií T1, T2 a Z za nezvýšené startovné. Do 
ostatních kategorií je možné se přihlásit omezeně do vyčerpání volných map a maximálního počtu 
závodníků v kategorii, který je daný Soutěžním řádem soutěží sekce OB, vklady v těchto 
kategoriích jsou navýšené o 100 % oproti základnímu vkladu. 
 
Příjezd a parkování: 
Dle přiložené mapky. 
 
Příjezd pouze ve směru od Fryštáku. 
 
Žádáme všechny, kteří přijedou ve směru od Holešova, aby volili cestu přes Martinice a Horní 
Lapač až na okraj Fryštáku a zde odbočili za firmou Solar technik doleva. 
 
Nepoužívejte prosím cestu mezi Žabárnou a Hadovnou – je velmi úzká, pouze na šířku 1 auta. 
 
Autobusy budou parkovat v zemědělském družstvu na západní straně obce. Příjezd autobusem 
prosím nahlaste předem na email: jana.kundratova(zavináč)pksoft.org. Vzdálenost do centra: 1,1 
km, převýšení 50 m. 
 
Auta budou po příjezdu do Lukovečku nasměrována k zaparkování na louce na východním okraji 
obce. Vzdálenost do centra: 1,5 km, převýšení 50 m. 
 
V případě zájmu mohou posádky osobních aut vysednout při příjezdu do Lukovečku na boční 
cestě u kapličky a řidiči odjedou zaparkovat na vyhrazené parkoviště. Vzdálenost do centra od 
kapličky: 1,0 km, převýšení 50 m. 
 
Od obou parkovišť (nikoliv od kapličky) budou pořadatelé zajišťovat odvoz těžkých věcí (stanů) do 
centra závodu. 
 
Prosíme neparkujte jinde v obci a respektujte pokyny pořadatelů.  
Platí přísný zákaz výjezdu autem od obecního úřadu směrem k centru závodu, porušení zákazu 
bude trestáno diskvalifikací. 
 
Závodníkům, kteří přijedou obytným autem a budou chtít nocovat v místě, bude umožněno vyjet 
až na louku u centra závodu. Odjezd z místa bude možný ale až po nedělním závodě. Požadavek 
na příjezd a parkování obytného vozu hlaste předem na email: 
jana.kundratova(zavináč)pksoft.org. 
 
Na místě bude za auto i autobus vybíráno parkovné 50 Kč/víkend. 
 
Vzdálenosti: 
Parkování auto – centrum: 1500 m, převýšení 50 m 
Parkování bus – centrum: 1100 m, převýšení 50 m 
Centrum – start 1 sobota:  1300 m, převýšení 120 m, modrobílé fáborky 
Centrum – start 2 sobota:  900 m, převýšení 40 m, zelenobílé fáborky 
Centrum – start neděle: 1650 m, převýšení 140 m, modrobílé fáborky 
Centrum – cíl (oba dny): 0 m 
Centrum – ubytování: 12 km (tělocvičny v rámci Zlína) 
 

mailto:jana.kundratova@pksoft.org
mailto:jana.kundratova@pksoft.org
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Doprava: 
Pořadatel nezajišťuje. 
 
Start: 
Intervalový. 
Sobota  00 = 12:00 hod. 
Neděle  00 = 10:00 hod. 
 
V sobotním závodu na klasické trati jsou 2 starty: 
- Start 1 – pro kategorie DH14B, DH16AB-21ABC, MW21E, D35B-D50B, H35B-H60B, T1, T2 
- Start 2 – pro kategorie DH10C, DH12C, D55B-D75B, H65B-H80B, Z 
  
V nedělním závodu na krátké trati je jeden společný start, nicméně jsou zde oddělené startovací 
koridory, do kterých závodníci vstupují v čase -3: 
- Koridor 1 – kategorie: DH16A-DH20A, WM21E, DH21A, DH35B-DH40B 
- Koridor 2 – kategorie: DH10C, DH12C, DH14B-DH20B, DH21BC, DH45B-DH75B, H80B, T1, T2, Z 
 
Cestou na starty není WC. 
V případě nepříznivého počasí budou na startu pytle pro příp. odložení oblečení. 
Všechny kategorie (vč. T1, T2, Z) mají přidělený startovní čas. 
 
Mapy budou připraveny ve 3. koridoru, každý závodník se postaví ke své mapě a tu si odebere až 
po startovním signálu.  
 
Zázemí pro závodníky: 
V centru závodu je na louce dostatečný prostor pro stavbu oddílových stanů. Respektujte prosím 
prostory vymezené pořadateli a dodržujte odstup min. 8 m od doběhového koridoru. Není možno 
stavět stany na horní louce.  V případě zájmu je možno ve stanech na louce i přenocovat (zákaz 
rozdělávání ohňů). 

Žádáme závodníky, aby se nepřevlékali na lavicích u bufetu a tyto prostory nechali volné pro 
zákazníky našeho občerstvení. 
 
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. 

Předchozí mapy:  

• Zadní skály (2013) 

• Fryšták – Skalka (2010) 

• Baďurů průsmyk (2009) 

• Hadovna (1986) 
 
Mapa: 
Sobota – klasická trať: 
Pod Ondřejovskem 15 
měřítko 1:15.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017-2, formát A3 
pro kategorie DH16AB-DH21ABC, WM21E, DH35B, DH40B 

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zadni-skaly-2013
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/zadni-skaly-2013
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/frystak-skalka-2010
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/frystak-skalka-2010
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/baduru-prusmyk-2009
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/baduru-prusmyk-2009
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/hadovna-1986
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Pod Ondřejovskem 10 
měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017-2, formát A3 
pro kategorie DH14B, DH45B, DH50B, H55B, H60B, T1, T2 
 
Na Prútkách 
měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017-2, formát A4 
pro kategorie DH10C-DH12C, D55B-D75B, H65B-H80B, Z 
 
Neděle – krátká trať:  
Skok 
měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2019, mapový klíč ISOM 2017-2, formát A4 
pro všechny kategorie 
 
Autoři map: Bohumil Háj, Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml. 
Mapa bude vodovzdorně upravena – laserový tisk na polosyntetický papír pretex. 
 
Poslední aktualizace proběhla 10 dnů před závodem. V prostoru závodu probíhá v omezené míře 
lokální těžba kůrovcem napadených stromů a mohou se tak vytvořit nové světliny a zvětšit 
paseky. 
 
V mapách na oba dny nejsou mapovány vývraty. 
 
Mapy se v cíli odevzdávají a budou vydávány vedoucím jednotlivých oddílů každý den po 
odstartování posledního závodníka – v sobotu od 15:00 hod., v neděli od 12:40 hod. 
 
Zvláštní mapové značky: 
modrá hvězdička  – betonová skruž s poklopem 
hnědý trojúhelník  – plošinka 
černý křížek   – jiný umělý objekt (zbořený posed, lavičky a tábořiště apod.) 
 
Popisy kontrol:  
K volnému odběru v centru závodu a na mapách. 
 
Časový limit:  
Sobota – klasická trať  180 min. 
Neděle – krátká trať  90 min. 
 
Uzavření cíle:  

Sobota – klasická trať  18:00 hod. 
Neděle – krátká trať  14:15 hod. 
 
Systém ražení:  
Elektronický systém Sportident. Je možno použít SI čipy všech generací. Jeden SI čip nesmí být 
v závodě použit vícekrát. Při závodech 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.  
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Po doběhu do cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip u pořadatelů vyčíst, a to i v případě, že 
závodník závod nedokončí. 
 
Tratě:  
Parametry tratí – viz. tabulka na konci pokynů. 
 
Předpokládané časy vítězů: 
Dle Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS. 
Kategorie M21E a W21E mají časy dle Pravidel IOF pro WRE: 

  klasická trať  krátká trať 
M21E  90-100 min.  30-35 min. 
W21E  70-80 min.  30-35 min. 
 
Startovní čísla: 
Všichni závodníci kategorií DH16A-DH20A a WM21E běží se startovními čísly. 
Startovní čísla jsou k samoobslužnému odběru na předstartu dle vyvěšených startovních listin a 
závodníci jsou povinni si číslo připevnit viditelně na hruď.  
Po doběhu je povinnost odevzdat čísla zpět pořadateli. 
 
GPS: 
Vybraní závodníci následujících kategorií poběží s jednotkami GPS: 
Sobota – klasická trať: W21E, M21E, D20A, H20A 
Neděle – krátká trať:  W21E, M21E, D18A, H18A 
 
Seznam vybraných závodníků bude zveřejněn samostatně na stránkách závodu a v centru. 
 
Vesty i GPS jednotky závodníci obdrží na předstartu, nejpozději 10 minut před svým startem.  
Je možno použít i své vlastní či oddílové vestičky.  
Podle Pravidel OB jsou vybraní závodníci povinni nést v průběhu závodu přidělené GPS jednotky. 
 
Online GPS tracking bude možno sledovat po skončení závodu na těchto odkazech: 
 

Sobota (od 15:00 hod.): http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907D21E/ 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907H21E/ 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907D20A/ 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907H20A/ 

 

Neděle (od 12:40 hod.): http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908D21E/ 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908H21E/ 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908D18A/ 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908H18A/ 

 
Omezení obutí a oblečení: 
Není žádné omezení obutí nebo oblečení. 
Pořadatelé doporučují kompletní zakrytí dolních končetin a tejpování kotníků. 
 
 
 

http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907D21E/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907H21E/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907D20A/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190907H20A/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908D21E/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908H21E/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908D18A/
http://www.tulospalvelu.fi/gps/20190908H18A/
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Občerstvení:  
Na tratích k dispozici pitná voda. 
Na klasické trati jsou občerstvovací stanice na postupech mezi kontrolami i na kontrole, 
na krátké trati jen pro kategorie WM21E na kontrole. 
V cíli voda se sirupem. 
 
Závodní prostor: 
Veškeré lesní prostory v okolí centra závodů, podél cesty na start a podél cesty z parkování jsou 
závodním prostorem se zákazem vstupu, a to i pro diváky a doprovod. 
Platí zákaz vstupu do oplocenek. 
 
Povinné úseky:  
Budou značené červenými fáborky nebo vytyčeným koridorem: 
- start – začátek orientace 
- sběrná kontrola – cíl 
 
WC:  
TOI TOI v centru závodu. 
 
Mytí: 
Cisterna s pitnou vodou a lavory v centru závodu. 
V případě teplého počasí bude otevřeno koupaliště dole v obci – 600 m od centra. 
 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. 
Online výsledky budou na www stránkách: 

- sobota: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16267&lang=cz 
- neděle: https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16268&lang=cz 

 
     sobota:     neděle: 

    
 
 
 
 
 
 
Pro sledování on-line výsledků možno využít i mobilní aplikaci Liveresultat Orientering, 
ke stažení v Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.liveol.rn 
 
Vyhlášení vítězů:  
Sobota – klasická trať  17:00 hod. 
Neděle – krátká trať  14:00 hod. 
 
Budou vyhlášeni nejprve tři nejlepší závodníci v kategoriích W21E a M21E. 
Dále budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci v kategoriích DH10C, DH12C, DH14B, DH16A, DH18A, 
DH20A. V kategoriích DH16B, DH18B, DH20B a ve veteránských kategoriích budou vyhlášeni vždy 
vítězové. 
 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16267&lang=cz
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=16268&lang=cz
https://play.google.com/store/apps/details?id=se.liveol.rn
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Pohár města Zlína 
Oba víkendové závody se běží současně již jako 70. ročník Poháru města Zlína.  
 
Boduje vždy prvních 7 závodníků v určených kategoriích a vítězem se stane klub s nejvyšším 
bodovým ziskem v součtu za oba dny. 
Pohár města Zlína  - dospělí: DH20A, WM21E 
Pohár Centra historie - dorost: DH16A, DH18A 
 

Umístění 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Počet bodů 10 8 6 4 3 2 1 

 
Vítězný klub v kategorii dospělých získává Pohár města Zlína,  
Vítězný klub v kategorii dorostu získává Pohár Centra historie OB. 
 
Vyhlášení a předávání pohárů vítězným klubům proběhne v neděli jako součást celkového 
vyhlášení vítězů. 
Předávané poháry jsou již III. generace a jsou věčně putovní. Vítězná družstva si odvezou domů 
jejich menší kopie. 
 
Ubytování:  
Pro závodníky, kteří mají objednáno, je zajištěno v tělocvičnách ve Zlíně, rozdělení do jednotlivých 
tělocvičen bude k dispozici na webu a na informační tabuli v centru závodu. 
Ubytování je možné dohlásit omezeně i na prezentaci. 
Oprávněnost vstupu do tělocvičny bude kontrolovat pořadatel v místě ubytování. 
 
ZŠ Okružní – Zlín, Jižní Svahy 

- mapa vstupu a parkování: https://mapy.cz/s/kojujehopa 
- ubytování již od pátku 
- otevření pátek od 20:00 hod. 
- uzavření sobota v 11:00 hod. 
- otevření sobota od 16:00 hod. 
- uzavření neděle v 9:00 hod. 
- kontakt za pořadatele: Jana Chovancová, tel. 605 136 235 

 
ZŠ Mikoláše Alše – Zlín, Podhoří  

- mapa vstupu a parkování: https://mapy.cz/s/gugedakake 
- není možnost parkovat těsně u školy ani v ulici pod školou 
- otevření sobota od 16:00 hod. 
- uzavření neděle v 9:00 hod. 
- kontakt za pořadatele: Rudolf Slováček, tel. 608 454 650 

 
Obecné pokyny: 

- vstup do obou tělocvičen bude vyznačen OB lampionem 
- u vstupu se vyzujte a dovnitř vstupujte bez bot 
- k dispozici jsou toalety a sprchy 
- udržujte prosím všude pořádek a čistotu 
- na odpad využijte připravené odpadkové pytle, dodržujte třídění plasty/ostatní 
- vybavení tělocvičny dejte prosím při odchodu na původní místo 
- přes den budou tělocvičny uzamčeny 

https://mapy.cz/s/kojujehopa
https://mapy.cz/s/gugedakake
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- možnosti parkování jsou vyznačeny na mapách 
- při parkování dodržujte slušnost a dopravní předpisy, neparkujte před vjezdy do domů 
- doporučujeme pro případ hrozícího odtahu nechat své tel. číslo viditelně na palubní desce 
- v případě požadavku na příchod/odchod v čase uzavření tělocvičny volejte na kontaktní osoby 

 
Stravování:  
Tradiční kvalitně zásobený pořadatelský bufet pro vás bude mít kromě̌ úsměvu taktéž snídani 
(koláče, buchty, záviny, müsli s jogurtem, vločkovou kaši s ovocem), kávu, čaj, také párek v 
rohlíku, obložené chleby, salát. 
 
K obědu bude na výběr polévka, plněná tortilla (i bezlepková), něco z české klasiky a menu zlínské 
nepálské restaurace Makalu, ze kterého si vyberou i vegetariáni. 
 
Točit budeme nealko i pivo. Ekologicky smýšlejícím zákazníkům rádi načepujeme do vlastních či 
přinesených nádob. 
 
Dětská školka: 
Bude k dispozici po oba dny v centru závodu, otevřeno vždy 30 min před startem 00. 
Prosíme o umístění ratolestí jen po nezbytně nutnou dobu. Vybavte děti pitím a vhodným 
oblečením (dle aktuálního počasí). 
 
První pomoc:  
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli. 
 
Odpadky:  
Prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů a nádob: žluté na plasty (lahve 
prosím sešlápněte) a černé na ostatní odpad. 
Jednorázové misky na jídlo znečištěné zbytky jídla prosím vhazujte do směsného odpadu (černé 
pytle). 
 
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). 
 
Protesty: 
Písemně se vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. 
Pro kategorie WRE dle Pravidel IOF je complaint (stížnost) i příp. následný protest bez vkladu. 
 
Adresa pro zaslání protestů proti oficiálním výsledkům: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01 
 
Jury:  
Marek Cahel (LCE), Zdenka Kozáková (TBM), Dominika Plochová (DKP) 
 

http://www.nepalska-restaurace-makalu.cz/zlin.php
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Prodejci: 
V centru závodu budou mít své prodejní a prezentační stánky společnosti: 
Vavrys, O-RUN/ Bagheera a WMOC 2020. 
 
Poděkování: 
Za pomoc a vstřícný přístup k pořádání závodů tímto děkujeme  

- obci Lukoveček, starostka paní Jarmila Kojecká 
- Mysliveckému spolku Fryšták – Lukoveček, pan Ladislav Baldraich 
- Lesům ČR a všem lesním singulárním společnostem 
- správci singulárních lesů, pan Jaroslav Končák 
- 1. lesnímu družstvu Fryšták, paní Marie Němcová 
- Spolku singularistů velkousedlých Horní Ves Fryšták, pan Eduard Baďura 
- Lesnímu družstvu singularistů Lukoveček, pan František Škamrala 
- Družstvu singulárních domkařů Fryšták, pan Ivo Jadrníček 
- majitelům a správcům využívaných luk a pozemků – ZD Fryšták, pan Miroslav Novák a Stanislav 

Raška 
 
Upozornění:  
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodů. 
 
Upozorňujeme účastníky na velmi špatnou dostupnost mobilního signálu v centru závodu u 
operátorů O2 a T-mobile. Pouze Vodafone má pokrytí cca 50%. 
 
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, startovky a výsledků na webu závodů a v 
informačním systém 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, záznam České televize a videozáznam pořadatelů 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. 
 
 
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 
 
 
 
Přejeme správný směr a příjemné zážitky ze závodu. 
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Parametry tratí - sobota 7.9.2019 – klasická trať 
 

kategorie 
délka 
(km) 

převýšení 
(m) 

počet 
kontrol  kategorie 

délka 
(km) 

převýšení 
(m) 

počet 
kontrol 

D10C 2,9 120 8  H10C 2,9 120 8 

D12C 3,3 120 9  H12C 3,2 125 10 

D14B 4,3 115 12  H14B 4,8 135 11 

D16A 5,1 195 11  H16A 6,6 365 14 

D16B 4,5 145 8  H16B 6,0 225 12 

D18A 6,3 330 10  H18A 8,6 400 16 

D18B 5,2 200 12  H18B 6,9 300 11 

D20A 7,2 350 12  H20A 10,5 405 21 

D20B 5,7 170 11  H20B 8,1 375 12 

W21E 8,9 445 15  M21E 14,6 705 23 

D21A 7,7 400 14  H21A 12,3 575 19 

D21B 6,5 220 13  H21B 9,4 410 16 

D21C 5,5 180 10  H21C 7,1 310 13 

D35B 6,1 300 10  H35B 9,3 385 16 

D40B 5,7 225 13  H40B 8,1 430 16 

D45B 5,1 200 10  H45B 7,9 380 12 

D50B 4,4 110 9  H50B 7,3 305 11 

D55B 4,1 145 8  H55B 6,2 255 11 

D60B 3,5 145 9  H60B 5,7 170 11 

D65B 3,2 115 8  H65B 4,9 165 11 

D70B 3,0 100 9  H70B 3,9 145 10 

D75B 2,4 75 7  H75B 3,3 100 8 

     H80B 2,4 85 7 

T1 4,5 130 10      

T2 6,4 325 9  Z 2,7 110 8 
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Parametry tratí - neděle 8.9.2019 – krátká trať 
 

kategorie 
délka 
(km) 

převýšení 
(m) 

počet 
kontrol  kategorie 

délka 
(km) 

převýšení 
(m) 

počet 
kontrol 

D10C 1,8 45 7  H10C 1,8 45 7 

D12C 1,9 45 8  H12C 2,5 45 9 

D14B 3,0 90 11  H14B 3,2 85 14 

D16A 3,4 80 15  H16A 3,7 95 15 

D16B 3,2 95 14  H16B 3,3 95 13 

D18A 3,7 85 16  H18A 4,0 130 15 

D18B 3,4 80 13  H18B 3,6 110 15 

D20A 4,1 100 16  H20A 4,3 140 19 

D20B 3,4 105 15  H20B 4,0 120 16 

W21E 5,2 180 23  M21E 6,1 180 24 

D21A 4,7 125 20  H21A 5,7 140 23 

D21B 4,1 100 17  H21B 5,3 120 23 

D21C 3,4 100 14  H21C 4,1 100 17 

D35B 4,1 115 18  H35B 4,3 100 20 

D40B 3,6 85 16  H40B 4,2 90 17 

D45B 3,3 80 13  H45B 3,8 90 17 

D50B 3,1 70 14  H50B 3,7 80 17 

D55B 2,9 70 14  H55B 3,5 80 15 

D60B 2,8 60 12  H60B 3,0 70 13 

D65B 2,4 50 11  H65B 2,7 50 12 

D70B 2,1 40 10  H70B 2,4 40 10 

D75B 2,3 30 9  H75B 2,3 30 10 

     H80B 2,2 30 9 

T1 3,3 95 13      

T2 5,3 120 23  Z 2,2 55 9 
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Převodník kategorií pro Slovenský rebríček: 
 

Slovenské 
označení 
kategorie 

České 
označení 
kategorie 

 
Slovenské 
označení 
kategorie 

České 
označení 
kategorie 

W10 D10C  M10 H10C 

W12A D12C  M12A H12C 

W14A D14B  M14A H14B 

W16A D16B  M16A H16B 

W18A D18B  M18A H18B 

W20A D20B  M20A H20B 

W21E D21A  M21E H21A 

W21B D21C  M21B H21B 

W35A D35B  M21D H21C 

W40A D40B  M35A H35B 

W45A D45B  M40A H40B 

W50A D50B  M45A H45B 

W55A D55B  M50A H50B 

W60A D60B  M55A H55B 

W65A D65B  M60A H60B 

W70A D70B  M65A H65B 

   M70A H70B 

 T1    

 T2  MWR Z 

 
Na mapách a piktogramech bude použito pouze české označení kategorií. 
 
 
Orientační umístění tělocvičen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13  
 

Plánek příjezdu a parkování: 
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Plánek centra závodu: 
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