
Mistrovství České republiky  a veteraniáda na krátké trati, 
Mistrovství České republiky a veteraniáda na klasické  trati, 

12. a 13. závod Českého poháru na krátké trati a klasické trati 
  

Datum konání: sobota 1. 9. 2012 krátká trať 
neděle 2. 9. 2012 klasická trať 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů 

Technické provedení: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín 

Centrum: obec Racková – fotbalové hřiště GPS:49°16’36.387″N, 17°37’40.858″E 

Prezentace: Sobota 9:00 – 11:00 v centru závodu 
Neděle 8:30 – 09:00 v centru závodu 

Kategorie: Mistrovství ČR - D17, D20, D21E 
- H17, H20, H21E 

Veteraniáda - D40, D50 
- H40A, H50 

Ostatní - D14,D21A, D21B 
- H14,H21A, H21B, H21C, H40B 

 - Open Long (cca na 120/50 minut), Open Short (cca na 40 minut)
 

Předpokládaný čas vítěze: Dle platných prováděcích pokynů. 

Druh závodu: Sobota 1. 9. 2012 krátká trať (middle) 
Neděle 2. 9. 2012 klasická trať (long) 

Systém ražení: Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident. 
Půjčovné SI čipu je 40Kč za každý závod. Zaplaťte společně se startovným. 

Info, kontakt: web: http://mcrmtbo2012.skob-zlin.cz/ 
e-mail: info@skob-zlin.cz 
Michaela Hančíková – tel. 606 786 802 

Vklady: Kategorie                     Sobota      Neděle 
 

DH14                            100 Kč       100 Kč 
 

DH17,DH20                 200 Kč       200 Kč 
 

DH21, DH40, DH50   280 Kč        320 Kč 
 

Open Long                  200/300    200/300 Kč 
 

Open Short                 100 Kč        100 Kč 
 
Závodníci registrovaní v sekci MTBO pro rok 2012 startující v mistrovských 
kategoriích (H/D17-21E) neplatí při přihlášení v řádném termínu vklady. 

 

Registrovaní závodníci přihlášení v termínu mají nárok na 50% slevu! 
Netýká kategorií Open! Závodníci kategorie Open-Long přihlášení v řádném 
termínu mají nárok zlevněné startovné 200Kč/etapa, v případě pozdější přihlášky 
či přihlášky na místě je startovné 300Kč/etapa. Závodníci kategorie Open-Short 
startují za jednotné startovné 100Kč/etapa. 

Přihlášky: Registrovaní závodníci přes přihláškový systém do 21. 8. 2012 na http://mtbo-
reg.sbk-ob.com/, pro neregistrované závodníky a případné zahraniční 
závodníky na e-mailovou adresu prihlasky@skob-zlin.cz (přihláška je platná až po 
přijetí „reply“). Veškeré platby (vklady a ubytování) zasílejte na účet SKOB Zlín 
4080002310/6800 u Volksbank Zlín, variabilní symbol 15XXXX, kde XXXX je číslo 
oddílu v Adresáři ČSOS. 

Parkování: Na přilehlé louce která je soukromým pozemkem. Žádáme tímto účastníky o 
dodržování pokynů pořadatelů při parkování. 
Bude vybíráno parkovné – osobní auta 50 Kč/víkend. 



Start: Intervalový v obou závodech sobota 00 = 12:00 hodin
neděle 00 = 10.00 hodin 

 

Vzdálenosti: Parkoviště – shromaždiště 0  m 
Shromaždiště – start – v sobotu i v neděli do 5 000 km bez většího převýšení 
Shromaždiště – cíl 0 m 

Ubytování: Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně za 70 Kč/os/noc 
a na shromaždišti ve stanech 50 Kč/os/noc.Tělocvična v ZŠ Žeranovice. 
Přihlášky ubytování přes http://mtbo-reg.sbk-ob.com/. 
Platby za ubytování posílejte spolu s přihláškou. Dále jsme pro Vás sjednali 
možnost ubytováni v nedaleké obci Mysločovice na ubytovně. Místa jsou 
omezena, proto neváhejte a kontaktujte pořadatele +420 606 786 802. Ubytovna 
Mysločovice 

Školka: V průběhu závodu bude pro děti zřízena dětská školka. Děti budou pod dohledem 
zkušených ošetřovatelek. Pro starší děti je připraven MTBO závod a jiné 
zajímavosti. Kola s sebou. 

Terén: Kopcovitý, s hustou sítí cest většinou dobře sjízdných. 

Mapa: Speciální MTBO, 1:15 000 e-5m, A3, nebude vodovzdorně upravena, vydal SKOB 
Zlín. 

Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu. 

Občerstvení: V cíli a v centru závodu několik bufetů. Otevřeno od sobotního rána do nedělního 
odpoledne. Možnost stravování v několika místních restauračních zařízeních. 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. 

Vyhlášení vítězů: V sobotu, ve 20:00 s hodnotnými cenami a zajímavým kulturním programem 
včetně překvapení. V neděli, po skončení závodu. 

 
Upozornění: 

 
V lese budou rozmístěni traťoví komisaři, hlídající dodržování pravidel, zejména 
jízdu mimo cesty. 
Jakékoliv porušení bude trestáno diskvalifikací. 
Technická kontrola pro závodníky kategorií Open Long, Open Short, D/H14 a 
D/H17 bude provedena ve startovním koridoru. 
Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní 
nebude připuštěn ke startu. V době konání závodu bude probíhat v regionu také 
motoristická soutěž Barum Rally. Ubytovací kapacity  ve Zlíně budou značně 
omezeny. 

Hlavní funkcionáři: Ředitel závodů:    Michaela Hančíková 
Hlavní rozhodčí:  Barbora Krejčíková 
Stavba tratí:          Jiří Hradil, Jan Graubner 

 


