ROZPIS
Mistrovství České republiky a Veteraniáda České republiky na krátké trati,
Závod Českého poháru, Žebříčku A, Českého poháru veteránů,
a Rankingu (koeficient pro semifinále 1,04, pro finále 1,10),
Veřejný závod, Pohár Města Zlína - 63. ročník
Datum konání:

sobota 9. 6. 2012 semifinále
neděle 10. 6. 2012 finále

Pořadatelský orgán:

Český svaz orientačních sportů

Pořadatelský subjekt:

Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín

Kategorie:

Mistrovství ČR - D16, D18, D20, D21
- H16, H18, H20, H21
Veteraniáda

- D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65
- H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75

Ostatní

- T2, T4

Předpis:

Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů
k soutěžím sekce OB 2012, v souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů
a rozdělení do kvalifikačních a finálových skupin.

Právo startu:

Dle platného Soutěžního řádu a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2012.

Klasifikace závodu:

Jednorázový, denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na krátké trati.

Systém ražení:

Sportident – možnost použití čipů řady 5, 6, 7, 8 a 9. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.
Zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den.

Info, kontakt:

web: http://mcrkt2012.skob-zlin.cz
e-mail: info@skob-zlin.cz
Tomáš Podmolík – tel. 777 784 411
Monika Krejčíková – tel. 721 366 458

Vklady:

H/D 16-21
300 Kč za oba dny (platí pouze pro neregistrované závodníky v sekci OB)
H/D 35-75
300 Kč za oba dny
T2, T4
100 Kč/den
Závodníci registrovaní v sekci OB pro rok 2012 startující v mistrovských
kategoriích (H/D16-21) neplatí při přihlášení v řádném termínu vklady.

Přihlášky:

Do 20. 5. 2012 na http://www.obhana.cz/prihlasky.asp, pro neregistrované závodníky a případné
zahraniční závodníky na e-mailovou adresu prihlasky@skob-zlin.cz (přihláška je platná až po přijetí
reply). Přihlášky po termínu jsou za penalizaci 300 Kč pro Mistrovství ČR a 150 Kč pro Veteraniádu
ČR. Pozdní přihlášky do kategorií T bez navýšení. Po 30. 5. 2012 není možné se přihlašovat do
kategorií MČR a veteraniády a to ani za zvýšený vklad. Pozdější přihlášky jsou možné pouze do
kategorie T.
Veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet SKOB Zlín 4080002310/6800 u Volksbank
Zlín, variabilní symbol 14XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v Adresáři ČSOS.

Prezentace:

V centru závodu
- pátek 8. 6. 2012, 19:00 – 22:00 h
- sobota 9. 6. 2012, 9:00 – 10:45 h
Pokud oddíl nepožaduje změny a má v pořádku platby, je možné se prezentovat do 12 h.

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

Parkování:

Na místní komunikaci, v přilehlém sousedním rekreačním zařízení, rozšířených plochách a
soukromých pozemcích. Žádáme tímto účastníky o dodržování pokynů pořadatelů při parkování.
Bude vybíráno parkovné – osobní auta 50 Kč/víkend a autobusy 100 Kč/víkend.
Pokud máte v plánu přijet autobusem, uveďte prosím tuto informaci v přihlášce.

Start:

intervalový v obou závodech

sobota 00 = 12:00 hodin
neděle 00 = 9.30 hodin

Vzdálenosti:

parkoviště
shromaždiště
shromaždiště

Ubytování:

Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně za 70 Kč/os/noc
a na shromaždišti v oddílových stanech 50 Kč/os/noc.
Tělocvična v ZŠ Rusava: Přednost mají ubytování od pátku (19 h) do neděle (10 h), omezená
kapacita cca 50-60 lidí. Další tělocvična dle počtu přihlášených bude v Holešově nebo Bystřici p/H.
Přihlášky ubytování přes www.obhana.cz.
Rezervaci ubytování v tělocvičně v Rusavě posílejte e-mailem na adresu přihlášek.
Platby za ubytování posílejte spolu s přihláškou.

– shromaždiště 0-700 m
– start – v sobotu i v neděli do 2 000 m
– cíl 0 m

Dále jsme pro Vás sjednali a zamluvili ubytování v místních dvou velkokapacitních chatových
rekreačních zařízeních s možností domluvení stravy. Nabídka jídla na stránkách zařízení, případně
telefonicky. Majitelé očekávají seriózní chování a vyhrazují si právo sloučit neúplné skupinky.
Kontaktujte přímo majitele.
1) R.S. Jestřabí, vzdálenost z centra 1,2 km.
http://www.jestrabi.cz, cca 200 míst, chatky, bungalovy, centrální budova.
S majitelem sjednána sleva 15 Kč z ceníkové ceny. V každé chatce/pokoji je možnost jedné osoby
nad počet ve vlastním spacáku/karimatce za 50 Kč/osoba.
2) Nad přehradou, vzdálenost z centra 0,5 km.
http://www.nadprehradou.cz, cca 190 míst, chatky, bungalovy, centrální budova.
Ceny dle ceníku.
3) další ubytování na http://www.rusava.cz
Mapa:

sobota ONDŘEJOVSKO, 1:10 000, ekv. 5 m, mapováno 7-11/ 2011, revize 3-5/2012
autoři – Bohumil Háj (hlavní kartograf)
neděle RÁZTOKA, 1:10 000, ekv. 5 m, mapováno 7-11/2011, revize 3-5/2012.
autoři – Bohumil Háj (hlavní kartograf), Jan Vyoral
mapový klíč ISOM 2000.
Mapy budou v mapníku.

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. Oba
terény pro kvalifikaci i finále jsou podobné. Časté změny charakteru terénu – střídá se čistý les
s detaily, hustší pasáže, balvanitá pole, skalky, náletové mladé buky a ve finále i rozsáhlá pasáž
polootevřeného detailního terénu.

Předchozí mapy:

Ondřejovsko, 1:10 000 z roku 2000, vydal SKOB Zlín.
Ráztoka, 1:15 000 z roku 2000, vydal SKOB Zlín.

Protesty:

Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1.
Osobně a na adresu hlavního rozhodčího Monika Krejčíková, Nad Stráněmi 4679, Zlín 760 05.

Občerstvení:

V cíli a v centru závodu restaurace a několik bufetů. Otevřeno bude v sobotu do 22 h.

Upozornění:

Prodejní a propagační činnost na shromaždišti je možná jen s předchozím souhlasem pořadatele.

Zvláštní žádost:

Závod probíhá v přírodním parku Hostýnské vrchy. Prosíme o respektování pravidel chování.

Zajímavosti:

V provozu by mělo být i vyhřívané koupaliště na Rusavě, kolem kterého pojedete do centra závodů.
Koupání i v přehradě vzdálené 0,4 km, nepoužívat mýdla a saponáty.

Hlavní funkcionáři:

ředitel závodů
hlavní rozhodčí
stavba tratí

Tomáš Podmolík
Monika Krejčíková R1
Evžen Pekárek R2

Tento rozpis schválila Soutěžní komise sekce OB dne 18. 4. 2012.
Monika Krejčíková, hlavní rozhodčí

Tomáš Podmolík, ředitel závodů

