ROZPIS
1. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti,
3. závod Hanáckého žebříčku – jaro, 1. závod jarního žebříčku MSKSOS
64. ročník Poháru města Zlína, závod Rankingu s koeficientem 1.0, veřejný závod v orientačním běhu

Vklady:
HD10C‐14C, HD10N, HDR‐F, HDR‐S, P, T ‐ 50,‐ Kč
ostatní kategorie ‐ 90,‐ Kč
půjčovné SI čipu ‐ 40,‐ Kč (mimo žactvo)
Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci.

Datum:
sobota 13. dubna 2013 středa 8. května 2013

Systém ražení:
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení na prezentaci.
Požadavky na zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. V případě ztráty čipu budeme vybírat 800,‐ Kč.

Pořádající orgán:
Český svaz orientačních sportů ‐ Valašská oblast

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

Pořádající subjekt:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín

Vzdálenosti:
parkoviště ‐ centrum – 200 metrů
centrum ‐ start – do 2000 metrů
centrum ‐ cíl – 0 metrů

Druh závodu:
Závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol
Centrum:
Rusava, místní část Osada pro Grůněm,
pension U bílého koně http://www.bilykun.cz/ (GPS: 49°20’0.723″N, 17°42’54.767″E)
Prezentace:
od 9:00 do 10:00
Start 00:
11:00 hod ‐ intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR‐F, HDR‐S a P ‐ libovolný start)
Přihlášky:
do neděle 7. dubna 2013 do 23:59 do soboty 4. května 2013 do 23:59
Pozdější přihlášky 150 % vkladu, na prezentaci 200 % vkladu (mimo kategorie HDR‐F, HDR‐S, P a T) a jen
dle možnosti pořadatelů = volných míst ve startovní listině.
Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), případně e‐mailem na adresu
prihlasky@skob‐zlin.cz (nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, případně požadavek
na zapůjčení). Přihlášku považujte za doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply).
Kategorie:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C
HD10N ‐ fáborkovaná trať bez doprovodu
P – jednoduchá trať pro příchozí délka cca 3 km ‐ libovolný start
T – normální trať pro příchozí délka cca 5 km ‐ intervalový start
HDR‐F – fáborkovaná trať s doprovodem – libovolný start
HDR‐S – bez fáborků, jednoduchá trať po cestách, za každou křižovatkou budou na všech větvích
umístěni smajlíci, kteří potvrdí správný postup nebo závodníka zastaví (blíže bude upřesněno
v pokynech) – s doprovodem ‐ libovolný start
Předpokládané časy vítězů:
Dle platného Soutěžního řádu Valašské oblasti
H21K – čas vítěze 45‐50 minut

Terén:
Horský terén ve výšce 400‐630 m. n. m, s výskytem kamenných polí, balvanů, skalek, pramenišť,
porostových detailů, středně hustá síť cest. Smíšený les bez výskytu sezónního podrostu. Časté změny
charakteru terénu – střídá se čistý les s detaily, hustší pasáže, balvanitá pole, skalky, náletové mladé
buky, rozsáhlá pasáž polootevřeného detailního terénu.
Mapa:
Mapovali Bohumil Háj, Jan Vyoral (9/2011 – 4/2012), revize 3/2013,
měřítko 1:10 000, e = 5 m pro všechny kategorie,
voděodolný polosytetický papír Pretex, laserový tisk, mapový klíč ISOM 2000
Funkcionáři:
ředitel závodu – Tomáš Podmolík
hlavní rozhodčí – Monika Krejčíková, R1
stavitel tratí – Michal Smola
Informace:
webové stránky závodu ‐ www.skob‐zlin.cz/poradame/1‐oz‐rusava‐13‐04‐13
Tomáš Podmolík – tel. 777 784 411, t.podmolik@atlas.cz
Upozornění:
Všichni se závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí.
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.
Protesty:
Písemné protesty doložené vkladem 200,‐ Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.
Adresa pro písemné protesty: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Ve Zlíně 3. 3. 2013, upraveno 6. 4. 2013
Tomáš Podmolík – ředitel závodu

Monika Krejčíková – hlavní rozhodčí

