
World Ranking Event 
Český pohár (7. a 8. závod) 
INOV-8 CUP – žebříček A (7. a 8. závod) 
Žebříček B-Morava (5. a 6. závod) 
Závody Rankingu s koeficientem 1,06 
Veřejný závod 
73. 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. 
 
Datum: 
10. - 11. 9. 2022 
 
Druh závodu: 
Sobota 10. 9.  jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem a  
  pevným pořadím kontrol  
Neděle 11. 9.  jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem a pevným 

pořadím kontrol 
 
Centrum: 
Rusava - Ráztoka, louka u Myslivecké chaty Grůň 
GPS: 49.3347750N, 17.7086019E, Mapa: https://mapy.cz/s/hevovoluge 
 
Prostor závodu a embargo: 
Lesní komplex Hostýnských vrchů mezi obcemi Rusava, Lukoveček, Fryšták, Lukov, Vlčková. 
Klasická trať: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/2022 
Krátká trať: https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/2022-bf6bc3aa-a44f-4afe-b3da-54b2581057d6 
 
Kategorie:  
W21E/D21E, M21E/H21E – sobotní závod se běží jako 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 
P – kratší a technicky jednodušší trať pro začínající závodníky, délka cca 2-3 km 
T3 – tréninková trať, střední délky a střední technické náročnosti, délka cca 3-4 km 
T5 – tréninková trať, delší a technicky náročnější, délka cca 5-6 km 
 
Přihlášky: 
Do pondělí 29. srpna 2022 do 23:59 hod. 
Po prvním termínu přihlášek je druhý a poslední termín do pátku 2.9., a to za 150% vklad. Po tomto termínu 
bude možno se hlásit již jen do kategorií P (normální vklad) a T3/T5 (150% vklad). 
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Přihlášky zasílejte přes přihlašovací systém ORIS (oris.orientacnisporty.cz), platí i pro neregistrované nebo 
zahraniční závodníky. Pouze 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. 
 
Vklady: 
Sobota 10.9. – klasická trať 
W21E, M21E, DH21ABC, DH16A-DH20A  250 Kč 
DH16B-DH20B, DH35B-DH55B, T3, T5  230 Kč 
DH60B-DH80B     170 Kč 
DH10C-DH14BC, P    150 Kč 
 
Neděle 11.9. – krátká trať 
D21E, H21E, DH21ABC, DH16A-DH20A  200 Kč 
DH16B-DH20B, DH35B-DH55B, T3, T5  190 Kč 
DH60B-DH80B     170 Kč 
DH10C-DH14BC, P    150 Kč    

Půjčovné čipu Sportident (nikoliv Air+)  50,- Kč 

Poplatek za ztrátu půjčeného čipu Sportident 1000,- Kč 
Vklady zasílejte nejpozději do 5.9. na účet 6659460002/5500, Raiffeisen bank Zlín. Variabilní symbol uveďte 
ve formátu 2209xxxx, kde xxxx značí číslo oddílu v adresáři ČSOS. V případě, že platba nebude evidována 
v ORISu, tak pošlete nejpozději ve čtvrtek 8.9. potvrzení o zaplacení na email: prihlasky@skob-zlin.cz. 
 
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: 
Klasická trať 
Kopcovitý terén s hlubokými údolími a plynule tvarovanými hřbety. Smíšený les s převahou listnáče (buku). 
Kůrovec jen lokálně. Povětšinou dobře průběžný, v části plošné odrůstající porosty. Střední hustota cest. 
Občasné skály, balvany, kameny, prameniště a bažinky. 
 
Krátká trať 
Svažitý terén. Spodní pasáž prostoru je odrůstající smíšený plošný hustník po větrné kalamitě s kameny, 
prameništi, bažinkami a rýhami. Horní pasáž více listnatá, otevřenější s balvany, skálami a kamennými poli. 
Malá hustota komunikací. 
 
Předchozí mapy:  
Zadní skály (2013), Ondřejovsko (2012), Ráztoka (2000) 
 
Mapa: 
Sobota – klasická trať 
Měřítko 1:15.000, ekvidistance 5m, stav 8/2022, mapový klíč ISOM 2017-2 – zejména pro kategorie 
DH16AB-DH21ABC, WM21E a vybrané kategorie mladších veteránů 
Měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2022, mapový klíč ISOM 2017-2 – 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) 
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Neděle – krátká trať  
Měřítko 1:10.000, ekvidistance 5m, stav 8/2022, mapový klíč ISOM 2017-2 – pro všechny kategorie  

Autoři map: 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 a boty s hřeby. 
Závodníkům vybraných kategorií budou přidělena startovní čísla a GPS jednotky, které jsou povinni při 
závodě nést. 
 
Vzdálenosti: 
Ubytování – centrum  cca 15 km 
Parkování – centrum  do 1500 m 
Centrum – start sobota  do 2500 m 
Centrum – start neděle   do 2000 m 
Centrum – cíl    0 m 
 
Ubytování:  
Pořadatel zajišťuje pouze ubytování v tělocvičně v Holešově za 100 Kč/osoba/noc, možno již od pátku 9.9.  
Ubytování objednávejte v ORISu a hraďte převodem spolu s ostatními vklady. 
Další možnosti ubytování na lůžkách – viz. www.booking.com. 
 
Doprava: 
Pořadatel nezajišťuje. 
 
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 a 
hlavních jídel (cenová kategorie 80-150 Kč). Podrobné informace budou zveřejněny v pokynech. 
 
Dětská školka:  
Bude k dispozici po oba dny v centru závodu. 
 
Trénink: 
V případě zájmu prosím kontaktujte pořadatele na: t.podmolik(zavináč)atlas.cz. 
 
Protesty: 
Písemně se vkladem 400,- Kč do rukou hlavního rozhodčího. Pro kategorie WRE dle Pravidel IOF bez vkladu. 
Adresa pro zaslání protestů proti startovním listinám nebo oficiálním výsledkům: 
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01, info@skob-zlin.cz 
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Epidemiologická opatření: 
Účastníci jsou povinni dodržovat v době závodu platná hygienická opatření proti šíření coronaviru.  
Případné podrobnosti budou uvedeny v pokynech. 
 
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://za2022.skob-zlin.cz/ 
Facebook:  https://www.facebook.com/SKOBzlin 
ORIS:   https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5552 
  https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5554 
IOF Eventor: https://eventor.orienteering.org/Events/Show/7446 

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). 
 
 
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí sekce OB ČSOS dne 12.4.2022. 
 
 
Hlavní funkcionáři: 
Ředitel závodů:      Tomáš Podmolík, R3 
 
Sobota – klasická trať: stavitelé:    Roman Zbranek, R1 + David Mikel, R2  
  hlavní rozhodčí + IOF Advisor: Petr Pernička, R1 
    
Neděle – krátká trať: stavitel:    Michal Smola, R2 
  hlavní rozhodčí:   Petr Pernička, R1 
 
 
 
Ve Zlíně dne 12. 4. 2022 
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