
MISTROVSTVÍ ČR 2010 VE SPRINTU, hummel Sprint cup 

VETERANIÁDA ČR 2010 VE SPRINTU 

VEŘEJNÝ ZÁVOD 
 

ROZPIS 

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce OB 

 

Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín 

 

Datum:   Pátek 14. května 2010 

 

Čas. harmonogram: 16:00 – 17:30 MČR, kategorie D21 a H21 (televizní přenos) 

   17:30 – 19:30 MČR ostatní kategorie, Veteraniáda ČR a veřejný závod ve sprintu  

20:00  Vyhlášení výsledků MČR a Veteraniády ČR, květinové vyhlášení 

kategorií HD21 ihned po doběhu jako součást přímého přenosu ČT. Západ slunce 

14.5.2010 pro Zlín je 20:29 

 

Centrum: Zlín, budova Krajského úřadu Zlínského kraje, východní vchod. 49°13'23.735"N, 

17°39'30.913"E 

 

Parkování:  Zlín, veřejná parkoviště. Seznam bude uveden na stránkách závodu. 

 

Kategorie: M ČR: D16, D18, D20, D21, H16, H18, H20, H21 

  D21A, D21B, H21A, H21B 

 Veteraniáda:  D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H35, H40, H45, H50, H55, 

H60, H65, H70, H75 

 Veřejný závod:  D14C, D18C, H14C, H18C, P 

 

Omezení účasti:  Viz „Prováděcí předpisy k soutěžím sekce OB pro rok 2010“. 

 

Zahraniční závodníci: MČR ve sprintu je otevřeno  i pro zahraniční účastníky. Pořadatel rozdělí zahraniční 

závodníky podle výkonnosti do podkategorií D21, D21A, D21B resp. H21, H21A, 

H21B; v dorosteneckých a juniorských kategoriích vybere ty, kteří budou startovat v 

MČR, ostatní startují ve veřejném závodě. 

 

Předpokládané časy vítězů: Dle soutěžního řádu ČSOS 

 

Přihlášky: Do 30. 4. 2010 na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, výjimečně a pro 

neregistrované závodníky do veřejného závodu, případně zahraniční účastníky na e-

mailovou adresu prihlasky@skob-zlin.cz (přihláška je platná až po přijetí reply). 

V případě, že se oblastní mistrovství konají až po termínu přihlášek, můžou se 

závodníci, kteří postoupili z těchto závodů, přihlásit za základní vklad do 2.5.2010. 

Přihlášky po termínu jsou za zvýšený vklad o 50 % (pro veřejný závod bez 

navýšení), po termínu 7. 5. 2010 již není možné se přihlásit na M ČR. 

Na Veteraniádu a veřejný závod jsou možné přihlášky do naplnění kapacity, na 

Veteraniádu za zvýšený vklad o 100 %, na veřejný závod za základní startovné. 

  

Informace: Internetové stránky http://za2010.skob-zlin.cz nebo na telefonních číslech  a e-

mailových adresách 603 536 822, anicka.stackeova@seznam.cz (Stackeová), 

603 577 220, michal.schafer@impromat.cz (Schafer). 

 

Vklady:  M ČR      140 Kč 

   Veteraniáda ČR     140 Kč 

   Veřejný závod     100 Kč 

   Půjčovné SI čipu    40 Kč/závod 

Vklady jsou platné při přihlášení v termínu. 

http://www.mapy.cz/#mm=ZP@x=140594448@y=132980864@z=16
http://www.mapy.cz/#mm=ZP@x=140594448@y=132980864@z=16
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Veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet SKOB 4080002310/6800, 

Volksbank Zlín, variabilní symbol 14XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři 

ČSOS.  

 

Prezentace: Zlín, budova Krajského úřadu Zlínského kraje . 49°13'23.735"N, 17°39'30.913"E 

 14:00 – 15:30 dohlášky pouze na páteční závod 

14:00 – 16:30 výdej obálek 
 

Start 00: 16:00 hod. 

  

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum  0,2 – 1,0 km (dle zvoleného parkoviště) 

   Centrum – cíl          0 km 

   Centrum – start H21,D21 0 km 

   Centrum – ostatní kategorie 0 km 

 

Mapa: 1:5.000 (E = 2,5 m), mapový klíč ISSOM 2007, hlavní kartograf Bohumil Háj, stav 

jaro 2010. Mapa bude pro všechny kategorie v mapníku. Formát mapy A3. 

 

Terén: Tovární areál s průmyslovou zástavbou, různé typy budov a staveb, široké ulice, 

chodníky, úzké tovární uličky, otevřená prostranství, tovární nádvoří. Mírně svažitý 

městský park se zpevněnými cestami, bez podrostu s množstvím drobných staveb 

(parkové lavičky). Centrum města s okolní zástavbu, úzkými uličkami a průchody. 

Převýšení mezi nejnižším a nejvyšším bodem závodního prostoru je cca 15 m. 

 

Běžecký podklad: v průmyslovém areálu kombinace asfaltu, betonu a chodníkové dlažby. Místy 

povrch dosti nerovný na některých cestách zbytky kolejí. V parku a městské 

zástavbě kombinace asfaltového povrchu a betonové dlažby. 

 

Omezení:  Zákaz použití obuvi s hřeby. 
         

Ubytování: Řešeno rozpisem Českého poháru OB 15.5 – 16.5.2010. 

 

Funkcionáři:   Ředitel:      Michal Schafer                               

Hlavní rozhodčí: Anna Stackeová, R1, anicka.stackeova@seznam.cz 

   Stavba tratí:  Libor Slezák, R2 

 

Použitý systém ražení: Elektronický – SportIdent, možnost použití čipů řady 5, 6, 7, 8 i 9. 

 

Předpis:  Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu sekce OB.  

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí sekce OB dne 6. dubna 2010. 

  

Anna Stackeová, hlavní rozhodčí     Michal Schafer, ředitel závodu 
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