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Oficiální název soutěže : 

O – sport cup 
 
Druh soutěže : 

mezinárodní mistrovství České republiky v radiovém orientačním běhu na krátké trati 
mezinárodní mistrovská soutěž I. stupně v rádiovém orientačním běhu, zařazená do Národního žebříčku ČR 
v ROB 2009 
 
Datum a místo konání : 

8. – 10.5. 2009 
Zlín, sportovní areál Vršava 
Vizovice, rekreační středisko Revika 
 

Pořadatel : 

O – sport, sportovní oddíl 
pověřen pořádáním Radou AROB ČR a zajišťující konání soutěže 
 

Soutěžní výbor : 

Ředitel soutěže: Pavel Mikšík R1 
Technický ředitel: Miloslav Nečas 
Hospodář soutěže: Hana Fučíková 
Hlavní rozhodčí: Roman Hrazdil, R1 
Delegovaný rozhodčí: Pavel Frýdek, R1 
Stavba tratí:  Karel Fučík, R1 
    
 
Čestní hosté : 

Ing. Michaela Šojdrová poslankyně Parlamentu ČR za KDU-ČSL a členka Výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu 

Ing. Bronislav Fuksa   předseda výboru pro neziskové organizace Krajský úřad Zlín 
Mgr. Alena Hanáková starostka města Vizovice 
 

Centrum soutěže :  
Vizovice, rekreační středisko Revika, www.revika.cz 
 
Časový rozvrh : 

pátek 8.5.2009 
od 12:00 hod  otevření závodní kanceláře Zlín, Sokolská ulice, sportovní areál Vršava 
do 14:00 hod  prezentace závodníků MČR krátká trať, trénink 3,5MHz, odevzdání přijímačů 
14:00 hod  odchod závodníků na start 
15:00 hod  start 00, MČR krátká trať - 3,5MHz 
od 18:30 hod  otevření závodní kanceláře centrum Revika 
19:00 hod  večeře 
22:00 hod  uzavření závodní kanceláře 
  
sobota 9.5.2009 
10:00 hod  start 00 závod - 144MHz 
19:00 hod  vyhlášení výsledků patečního a sobotního závodu 
 
neděle 10.5.2009 
9:00 hod  start 00 závod – 3,5MHz 
14:00 hod  vyhlášení výsledků nedělního závodu
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Okolí : 

Doporučujeme návštěvu jedné z nejlépe hodnocených zahrad ZOO Lešná - www.zoozlin.eu, města Zlín, 
Vizovice a okolí, více na www.vychodni-morava.cz 
 
Technická ustanovení : 

 
Kategorie : 
D10, D13, D16, D20, D35, D50 
M10, M13, M16, M20, M40, M50, M60 
 
Terén : 
Kopcovitý z 90% zalesněný, nadm.výška   250 - 700 m n.m., hustá síť komunikací. 
 
Mapy : 
Spletený vrch (stav 2007), Štákův vršek (stav 2006, revize 2009) 
 
Zakázaný prostor : 
Dle pravidel ROB ode dne vydání propozic prostory výše uvedených map. 
 
Razící zařízení : 
SPORTident  pro všechny kategorie. 
 
Soutěžní pásma :  
1. závod (pátek 8.5.2009):    MČR krátká trať pásmo 3,5MHz   (více vysílačů na jednom pásmu) 
2. závod (sobota 9.5.2009):  klasická trať pásmo 144MHz  (více vysílačů na jednom pásmu) 
3. závod (neděle 10.5.2009):  klasická trať pásmo 3,5MHz   (více vysílačů na jednom pásmu) 
       
Vysílače : 
Všechny tři závody budou probíhat s více jak 5 vysílači na jednom pásmu dle pravidel ROB. 
Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU). 
 
 
Poskytované služby, ceny: 

 
Ubytování: 
RS Revika – Je možno zajistit nocleh od 8. do 10.5 2009 
Budova – ve 2 – 4 lůžkových pokojích s povlečením, společné soc. zařízení – 190,- Kč/noc. 
Chaty –  v 5 lůžkových pokojích s povlečením, společné soc. zařízení – 140,- Kč/noc. 
 
Strava:  
Možno objednat stravu z níže uvedené nabídky 
Pátek  - večeře 70 Kč (vepřový guláš, knedlík)  
Sobota - snídaně 50 Kč (ovesná kaše, salám trvanlivý, pečivo (2 rohlíky), máslo, čaj) 
 - balíček 35 Kč (obložená bageta, oplatek) 
 - večeře 80 Kč (čočková polévka, kuřecí čína, rýže) 
Nedělě - snídaně 50 Kč (ovesná kaše, salám šunkový, pečivo (chléb), máslo, čaj) 
 - oběd 80 Kč (vývar s nudlemi, vepřový smažený řízek, brambor) 
 
 
Další poplatky : 
Startovné za jeden závod 120,-Kč. 
Zapůjčení SI čipu za jeden závod 20,-Kč. 
Startovné po termínu dle možností pořadatele až za dvojnásobné startovné. 
Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. Poplatek za nevyužitou stravu se nevrací. 
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Doprava: 

 
Sportovní areál Zlín -  Vršava   lze se dopravit MHD trolejbusem linka č.4 ze zastávky Práce (která je cca 
300m od zastávky ČD Zlín střed) do zastávky Januštice – tenisové kurty. Podrobnosti o MHD ve Zlíně na 
www.dszo.cz 
Autem – doporučujeme po D1 do Kroměříže dále pak Hulín, Holešov, Fryšták, Zlín po silnice II/490. Areál se 
nachází na levé straně silnice (ulice Sokolská) asi 1,7 km za cedulí Zlín. Organizace parkování bude 
upřesněna v pokynech. GPS  49°14'23.54"N, 17°41'23.67"E 
Rekreační středisko Revika  - v centru Vizovic odbočit na vedlejší silnice I/49 směr Horní Lideč, po 300m 
značená odbočka vpravo, odtud cca 3km do RS Revika. GPS 49°11'48.79"N, 17°50'28.03"E 
 
Při odbočování do a vyjíždění z center soutěže vždy dbejte zvýšené opatrnosti! Další informace, mapky a 
organizaci parkování naleznete včas na internetové stránce soutěže. 
Pro v přihlášce nahlášené zájemce bude v pátek po závodě zajištěna doprava do RS Revika. 
 
 
 
 
 
Informace a přihlášky : 

Nejpozději do 28.4.2009 nejlépe emailem na o-sport@seznam.cz, do tří dnů musíte obdržet potvrzení o 
přijetí, jinak je přihláška neplatná. 
Výjimečně poštou (rozhoduje datum odeslání) na adresu Hana Fučíková, Voříškova 51, 62300 Brno. 
Prosím,  použijte přihlašovací formulář a uveďte všechny požadované údaje, jinak nemusí být přihláška 
akceptována, dále uveďte kontaktní adresu, telefon na vedoucího výpravy nebo odpovědnou osobu. 
Ubytování bude obsazováno podle pořadí došlých přihlášek (včetně platby), o naplnění požadovaného typu 
ubytování budete informováni.  
Do 28.4.2009  musí být také uhrazeny  veškeré poplatky na účet   2204165682/6210,  variabilní symbol PSČ 
sídla oddílu. Zahraniční závodníci uhradí startovné při prezentaci. 
Doklad o zaplacení předložte na prezentaci, jinak hrozí, že závodník (oddíl) nebude připuštěn na start! 
Členové AROB ČR musí mít platný registrační průkaz. 
Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na všechny účastníky, kteří jsou členy AROB ČR se vztahuje 
hromadná pojistka ČSTV. 
Doporučujeme lékařskou prohlídku. Za zdravotní stav odpovídá závodník nebo jeho zákonný zástupce. 
Pořadatel si vyhrazuje právo na včas oznámené změny propozic v rámci pravidel ROB. 
 
Další a aktuální informace naleznete na OSPORTCUP.IC.CZ 
 
NONSTOP INFOTELEFON v průběhu soutěže   �  +420 603 527 569 
 
Na shledanou se těší realizační tým! 
 
V Kroměříži, 9.4.2009. 
za O – sport, sportovní oddíl 
Pavel Mikšík, ředitel soutěže 


