
 

 

Rozpis 

 
Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast 

SKOB KOBRA VSETÍN - oddíl orientačního běhu 

Rozpis na 8. OŽ Valašské oblasti a 7. JKŽ Moravskoslezské oblasti  

v orientačním běhu na krátké trati  
 

 

Datum:   Sobota 18. 5. 2019  
 

Centrum:  Zašová - motokrosový areál – Skála ; GPS: 49.4841975N, 18.0419142E 
 

Druh závodu: Závod oblastního žebříčku na krátké trati Rankingu s koeficientem 1.00 a veřejný závod OB. 

                                                                                                                 

Kategorie:  D/H - 10C, 12, 14, 16, 18, 21, 35, 45, 55, 65,H70, HD10N 
HDR - fáborkovaná trať (rodiče s dětmi),  P -cca 2km,  

libovolný start, - T- tréninková trať,  cca 4km, intervalový start. 
 

Parkování:  V okolí centra do 100m od centra závodů. Dle pokynů pořadatelů. 

 

Možnost převlékání: Ve vlastních stanových tunelech na určené ploše, venkovní části restaurace a vlastních dopravních  

                                          prostředcích. 
 

Přihlášky:  Do 12. 5. 2019, 23h 59min prostřednictvím přihlašovacího systému ORIS, 

výjimečně e-mailem na adresu: vmalinak@volny.cz. Přihlášku považujte za přijatou pouze po 

obdržení reply. Přihlášky zasílejte v povinném formátu ČSOS.  

    Pozdní přihlášky za dvojnásobný vklad. Přihlášky na místě pouze dle možnosti pořadatele.  

    Kategorie P a HDR – základní vklad i u prezentace. 
 

Vklady:                   Budou splatné při prezentaci v následující výši: 

                žáci  50,- Kč 

                dospělí  100,- Kč 

                půjčovné SI 40,- Kč – žactvo do HD14 a HDR půjčovné neplatí. 

                                          Neregistrovaní závodníci v systému Oris platí dvojnásobné startovné (mimo P,T,HDR) 

                Za ztrátu SI čipů jsme nuceni vybírat 800,- Kč!!! 

   Číslo účtu: 153481618/0300, VS=13xxxx (kde xxxx je číslo klubu v Adresáři ČSOS)  

 

Terén: Typicky Valašský, kopcovitý, místy kamenitý. Doporučujeme tejpovat.  
 

Mapa:   Stračka, 1:10 000, E = 5 m, stav: revize duben 2019  

                                           mapový klíč ISOM 2017, velikost: mapy formátu A4 

autor: Miroslav Sikora. Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Předchozí mapy: Stračka 1:5 000 rok 2011, U mobydika II 1:10 000 rok 2004 

 

Systém ražení:  Elektronický systém SportIdent. SI krabičky budou nastaveny na KONTAKTNÍ způsob ražení, 

                                          v posledním koridoru bude krabička SIAC OFF. 

                                    

Prezentace:  Vcentru závodu od 9
00

 do 10
00 

hodin. Oddíly, které nebudou mít změny   

                                          kdykoliv
 
do až 10

30 
hodin.  

 

Starty: Intervalový: 00 = 11
00

 hodin. 

                                          Kategorie HDR a P mohou startovat v libovolném čase po dohodě se startérem. 
 

Vzdálenosti:  Centrum – Start :      2000m – modrobílé fáborky                                              

   Centrum – Cíl :   600m  – červené fáborky 
 

Časy vítězů:  Dle soutěžního řádu Valašské oblasti 
 

Občerstvení: Po doběhu v cíli voda. Na shromáždišti bude v provozu restaurace se základním sortimentem (čaj, 

káva, pivo, párky). 
 

Vyhlášení výsledků:        První tři závodníci v žákovských a hlavních kategoriích obdrží diplomy a drobné věcné ceny. U 

ostatních kategorií jen vítězové.  
 

Informace o závodu: Na internetové stránce SKOB Kobra Vsetín – www.kobravs.cz 

 

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v  
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                                          platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků v informačním systému ORIS 

 

Fotografování:      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 

vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to 

prosím explicitně fotografovi.  

   

Protesty: Písemné protesty doložené 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu závodu.  
 

Předpis:  Závodí se podle platných pravidel ČSOS a soutěžního řádu Valašské oblasti.  

                                           Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
 

Stavitelé tratí:  Vladimír Maliňák, Miroslav Sikora R3 
 

     

                         Vladimír Hrbas R3                           Radim Žemlík R3 

                            ředitel závodu                 hlavní rozhodčí 

                    mobil:  606 765 999                                       mobil: 737 978 332 

                   e-mail: hrbasv@seznam.cz                           e-mail: radimzemlik@centrum.cz    
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