Preteky Slovenského rebríčku jednotlivcov – INOV-8 CUP
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)
Rankingové závody
Veřejný závod
70. ročník Poháru města Zlína

PROPOZÍCIE
Usporiadateľ:
Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu
Slovenský zväz orientačných športov
Technické zabezpečenie:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s. a ŠK VAZKA Bratislava
Dátum:
7.-8.9.2019
Druh pretekov:
Sobota 7.9. dlhá trať, s intervalovým štartom a pevným poradím kontrol
Nedeľa8.9. stredná trať, s intervalovým štartom a pevným poradím kontrol
Centrum:
Lukoveček (Česká republika, okres Zlín), lúka na severnom okraji obce
GPS: 49.3106908N, 17.6727242E
googlemaps
mapy.cz
Priestor pretekov:
Lesný komplex Hostýnskych vrchov medzi obcami Lukoveček, Přílepy, Rusava, Vlčková, Lukov a
Fryšták. Pozri: http://za2019.skob-zlin.cz/teren/
Kategórie:
Slovenské kategórie budú zlúčené s kategóriami súbežne konaných súťaží ČSOS (Žebříček A,
Žebříček B-Morava, verejné preteky). Štartové poradie v zlúčených kategóriách bude losované bez
ohľadu na štátnu príslušnosť, vyhodnocujú sa zlúčené kategórie.
Spôsob zlučovania kategórií (v zátvorke je označenie zlúčenej kategórie):
Kategórie SRJ:
W-12A (=D12C),
W-14A (=D14B),
W-16A (=D16B),
W-18A (=D18B),
W-20A (=D20B),
W21-E (=D21A),
W21-B (=D21C),
W35-A (=D35B),
W40-A (=D40B),
W45-A (=D45B),
W50-A (=D50B),
W55-A (=D55B),
W60-A (=D60B),
W65-A (=D65B),
W70-A (=D70B)

M-12A (=H12C),
M-20A (=H20B),
M35-A (=H35B),
M55-A (=H55B),

M-14A (=H14B),
M21-E (=H21A),
M40-A (=H40B),
M60-A (=H60B),

M-16A (=H16B),
M21-B (=H21B),
M45-A (=H45B),
M65-A (=H65B),

M-18A (=H18B),
M21-D (=H21C),
M50-A (=H50B),
M70-A (=H70B),

Verejné kategórie:
MWR,
W-10 (=D10C),
M-10 (=H10C),
Z – kratšia a technicky jednoduchá trať pro začínajúcich pretekárov, dĺžka cca 2-2,5 km
T1 – tréningová trať, strednej dĺžky a strednej technickej náročnosti
T2 – tréningová trať, dlhšia a technicky náročnejšia
Pre potreby zaradenia výsledkov do Slovenského rebríčka jednotlivcov – INOV-8 CUP budú
spracované selektované výsledky pretekárov SZOŠ. Selektované výsledky budú zverejnené v IS
SZOŠ.
Poznámka:
Informácie o súbežne konaných pretekoch ČSOS (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), verejné
preteky) sú uvedené v informačnom systéme ČSOS ORIS:
sobota
nedeľa
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4302 https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4303
Je možné prihlásiť sa aj do iných kategórií, mimo kategórií SRJ, bez nároku na hodnotenie v SRJ, za
podmienok stanovených predpismi ČSOS, prostredníctvom systému ORIS.
Prihlášky:
Do nedele 25. augusta2019 do 23:59 hod.
Po prvom termíne prihlášok je druhý a posledný termín do piatku30.8., a to za 150% štartovné. Po
tomto termíne bude možné sa prihlásiť už len do kategórií Z (normálne štartovné) a T1/T2 (150%
štartovné).
Prihlášky na preteky SRJ zasielajte cez informačný prihláškový systém IS SZOŠ
https://is.orienteering.sk/competitions/1502, vo výnimočných prípadoch e-mailom na adresu
srj.zlin@gmail.com (je potrebné uviesť klub, kategóriu, prípadne požiadavku na zapožičanie čipu).
Prihlášku e-mailom považujte za doručenú až po doručení potvrdzujúcej odpovede usporiadateľa.
Poznámky:
Ak slovenský pretekár má záujem o účasť na súbežne konaných pretekoch ČSOS mimo kategórií
zaradených do SRJ (World Ranking Event, Manufaktura Český pohár (6. a 7. závod), INOV-8 CUP –
žebříček A (7. a 8. závod)), je potrebné, aby sa do príslušnej kategórie prihlásil prostredníctvom
informačného systému ČSOS ORIS.
Ak slovenský pretekár, ktorý je zároveň členom klubu ČSOS, má záujem o započítanie svoho
výsledku zo zlúčenej kategórie do rebríčku ČSOS (INOV-8 CUP – žebříček A, Žebříček B-Morava), je
potrebné, aby sa na preteky prihlásil prostredníctvom informačného systému ČSOS ORIS pod
svojim registračným číslom ČSOS. Slovenský pretekár, ktorý preteky absolvuje pod registračným
číslom ČSOS, bude mať započítaný svoj výsledok do SRJ, ak požiadavku na započítanie do
Slovenského rebríčka jednotlivcov predloží hlavnému rozhodcovi za SZOŠ osobne, alebo emailom na adresu srj.zlin@gmail.com (je potrebné uviesť meno pretekára, kategóriu, registračné
číslo ČSOS a registračné číslo SZOŠ), najneskôr v deň pretekov pri prezentácii.

Štartovné:
Sobota 7.9. – dlhá trať
MW21E
MW16-MW20, MW21-B,D, MW35-MW55, T1, T2
MW60-MW70
MW10-MW14, Z, HDR

8.60 €
7,80 €
5,90 €
4,70 €

(220 Kč)
(200 Kč)
(150 Kč)
(120 Kč)

Nedeľa 8.9. – stredná trať
W21E
MW16-MW20, MW21-B,D, MW35-MW55, T1, T2
MW60-MW70
MW10-MW14, HDR, Z

7,40 €
7,00 €
5,50 €
4,70 €

(190 Kč)
(180 Kč)
(140 Kč)
(120 Kč)

Zapožičanie čipu Sportident (nie Air+)
Poplatok za stratu čipu Sportident

1,60 € (40,- Kč)
40,00 € (1000,- Kč)

Úhradu v € za štartovné, zapožičanie čipov a ubytovanie vykonajte prevodným príkazom na účet
ŠK VAZKA Bratislava
IBAN: SK61 8330 0000 0028 0137 8686
BIC/SWIFT: FIOZSKBA (Fio Banka - SK)
Ako variabilný symbol uveďte identifikátor prihlášky z IS SZOŠ. Prihláška platí len v prípade
zaplatenia poplatkov v termíne pre zasielanie prihlášok. V prípade, ak platba nebude evidovaná
v IS SZOŠ, pošlite prosím najneskôr vo štvrtok 5.9. potvrdenie o zaplatení na
email:srj.zlin@gmail.com.

Čas štartu 00:
Sobota
12:00 hod.
Nedeľa
10:00 hod.
Prezentácia:
V centre pretekov.
Sobota
od 9:30 do 11:00 hod.
Nedeľa
od 8:00 do 9:00 hod.
Opis terénu:
Zmiešaný les. Stredne až viac kopcovitý reliéf. Väčšinou dobrá viditeľnosť. Rozmanitá priechodnosť
od čistého rýchleho bukového urasteného lesa až po pomalé hustníkové plochy. Stredná hustota
komunikácií. Veľké ryhy, miestami aj jemnejšie morfologické oblasti. Miestami svahové zosuvy,
prameniská, skalky a kamenné polia.
Predchádzajúce mapy:
• Zadní skály (2013)
• Fryšták – Skalka (2010)
• Baďurůprůsmyk (2009)
• Hadovna (1986)

Mapa:
Sobota – dlhá trať
Mierka 1:15.000, ekvidištancia 5m, stav 8/2019, mapový kľúč ISOM 2017 – pre kategórie MW16MW-21 a vybrané veteránske kategórie
Mierka 1:10.000, ekvidištancia 5m, stav 8/2019, mapový kľúč ISOM 2017 – pre ostatné kategórie
(použitie mapy 1:10.000 pre konkrétne kategórie bude zverejnené súčasne s predpokladanými
dĺžkami tratí pred termínom prihlášok na webe pretekov a v pokynoch)
Nedeľa – krátka trať
Mierka 1:10.000, ekvidištancia 5m, stav 8/2019, mapový kľúč ISOM 2017 – pro všetky kategórie
Autori máp: Bohumil Háj, Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů ml.
Mapa bude vodovzdorne upravená. Laserová tlač na polosyntetický papier pretex.
Systém razenia:
Elektronický systém Sportident. Je možné použiť SI čipy všetkých generácií. Jeden SI čip nesmie byť
na pretekoch použitý viackrát. Pri pretekoch budú jednotky systému Sportident nastavené do
bezkontaktného režimu BEACON.
Predpokladané časy víťazov:
Podľa Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Súťažného poriadku v OB SZOŠ 2019.
Obmedzenie obutia a oblečenia:
Nie je žiadne obmedzenie obutia alebo oblečenia.
Usporiadatelia odporúčajú kompletné zakrytie dolných končatín.
Vzdialenosti:
Ubytovanie – centrum
Parkovanie – centrum
Centrum – štart sobota
Centrum – štart nedeľa
Centrum – cieľ

do 20 km
osobné auta do 300 m, autobusy cca 1000 m
do 2500 m
do 2500 m
0m

Ubytovanie:
Usporiadateľ zabezpečuje len ubytovanie v telocvični v Zlíne za 3,50 € (90 Kč)/osobu/noc.
Ubytovanie je možné už od piatku 6.9.
Ubytovanie objednávajte v IS SZOŠ a uhrádzajte prevodom spolu so štartovným.
Ďalšie možnosti ubytovania na lôžkach – pozri www.booking.com.
Doprava:
Usporiadateľ nezabezpečuje.
Je možné využiť hromadnú autobusovú dopravu zo Zlína do Lukovečku, prípadne do Fryštáku (+3
km peši).
Stravovanie:
V centre pretekov bude zabezpečený dobre zásobený usporiadateľský bufet s ponukou hlavných
jedál ako klasických, tak aj jedál z Nepálskej reštaurácie Makalu. Ceny hlavných jedál v rozmedzí
cca 100-140 Kč.

Detská škôlka:
Bude k dispozícii počas oboch dní v centre pretekov.
Tréning:
V prípade záujmu prosím kontaktujte usporiadateľa na: za2019@skob-zlin.cz.
Protesty:
Písomne s vkladom 10,- € do rúk hlavného rozhodcu za SZOŠ alebo e-mailom srj.zlin@gmail.com.
Adresa pre zaslanie protestov proti oficiálnym výsledkom:
Sportovní klub orientačního běhu Zlín, z.s., Hradská 854, Zlín 760 01
Upozornenie:
Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú na športovej akcii na vlastné riziko.
Prihlásením sa na tieto preteky každý účastník súhlasí so zverejnením svojich osobných údajov v
platnom formáte ČSOS a SZOŠ a to v podobe prihlášky, štartovej listiny a výsledkov na webe
pretekov a v informačnom systéme ORIS a IS SZOŠ. V priebehu akcie budú zhotovované
spravodajské fotografie slúžiace na informovanie verejnosti o uskutočnených pretekoch,
vyúčtovanie dotácií na akciu atď. v súlade s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku (ČR)
Ďalej tu môžu byť zhotovované fotografie na osobnú potrebu pretekárov (ako spomienka na
preteky, na propagáciu klubu OB) predovšetkým z vyhlásenia výsledkov a dobehu do cieľa. V
prípade, ak nesúhlasíte s fotografovaním, oznámte to prosím explicitne fotografovi.
Prevádzkovanie predajnej alebo propagačnej činnosti (okrem propagácie akcií OB) je možné len so
súhlasom riaditeľa pretekov.
Informácie:
Web:
http://za2019.skob-zlin.cz/
http://www.vba.sk/
Facebook:
https://www.facebook.com/SKOBzlin
Riaditeľ:
Tomáš Podmolík – mobil: +420 777 784 411, e-mail: t.podmolik(zavináč)atlas.cz
Hlavný rozhodca SZOŠ:
Juraj Šmelík – mobil: +421 905 838 824, e-mail: srj.zlin@gmail.com
Predpis:
Preteká sa podľa platných Pravidel OB ČSOS, Pravidiel OB SZOŠ, Soutěžního řádu soutěží sekce OB
ČSOS, Súťažného poriadku SZOŠ, Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB ČSOS a Vykonávacích
predpisov SZOŠ k súťažiam v roku 2019.
Hlavní funkcionári:
Riaditeľ pretekov:
Sobota – dlhá trať:

hlavní rozhodčí ČSOS:
hlavný rozhodca SZOŠ:
staviteľ tratí:
Nedeľa– stredná trať:
hlavní rozhodčí ČSOS:
hlavný rozhodca SZOŠ:
staviteľ tratí:
Rozpis bol schválený Sekciou OB SZOŠ dňa 11.4.2019.
Propozície schválila sekcia OB SZOŠ dňa 11.4.2019.
V Zlíne 11.4.2019
Tomáš Podmolík
riaditeľ pretekov

Tomáš Podmolík, R3
Petr Pernička, R1
Juraj Šmelík, R1
Evžen Pekárek, R1
Monika Krejčíková, R1
Juraj Šmelík, R1
Roman Zbranek, R1

V Bratislave 11.4.2019
Juraj Šmelík
hlavný rozhodca SZOŠ

