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Oficiální název soutěže : 
 
O – sport cup 
 
Druh soutěže : 
 
Mistrovská soutěž I. stupně v rádiovém orientačním běhu, NŽ 
 
 
Pořadatel : 
 
O – sport, sportovní oddíl, z pověření Radou AROB ČR  
 
Datum a místo konání : 
 
9.5. – 11.5. 2014 
Rusava - Ráztoka, lesy Hostýnských vrchů 
 
Centrum soutěže :  
 
Rusava - Ráztoka, rekreační středisko Nad přehradou, www.nadprehradou.cz 
 
Soutěžní výbor : 
 
Ředitel soutěže:  Roman Hrazdil, R1 
Stavba tratí:  Karel Fučík, R1 
Hlavní rozhodčí:  Pavel Mikšík, R1 
Hospodář soutěže: Hana Fučíková 
Technický úsek:  Miloslav Nečas 
Delegát:  Petr Hrouda 
  
Časový rozvrh : 
 
pátek 9.5.2014 
od 18:00 hod  otevření závodní kanceláře 
21:00 hod  trénink v obou pásmech 
22:00 hod  uzavření závodní kanceláře 
  
sobota 10.5.2014 
  9:00 hod  odjezd prvního autobusu na start 
10:00 hod  start 00, závod klasická trať ROB 
18:30 hod  vyhlášení výsledků 
 
Neděle 11.5.2014 
  8:00 hod  odjezd prvního autobusu na start 
  9:30 hod  start 00 závod klasická trať ROB 
14:00 hod  vyhlášení výsledků 
 
Okolí : 
Doporučujeme návštěvu poutního místa Svatý Hostýn - www.hostyn.cz 
ZOO Zlín - Lešná - mládě mravenečníka, lenochoda a mnohem více www.zoozlin.eu 
Sfinx Holešov - Všetuly - výrobna cukrovinek firmy Nestlé - www.nestle.cz 
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Technická ustanovení : 
 
Kategorie : 
D12, D14, D16, D19, D20, D35, D50 
M12, M14, M16, M19, M20, M40, M50, M60 
 
Terén : 
Kopcovitý až horský z 90% zalesněný (smíšený les), kamenitý, nadm.výška 400 - 725 m n.m. 
 
Mapy : 
IOF - revize 2014: Grůň - Hrubá jedle, Tesák - východ, Ondřejovsko 
 
Zakázaný prostor : 
Dle pravidel ROB ode dne vydání propozic prostory v okruhu 10 km od centra soutěže a výše 
uvedených map. 
 
Razící zařízení : 
SPORTident pro všechny kategorie. 
 
Soutěžní pásma :  
klasická trať 144MHz a 3,5MHz 
pásma závodů (sobota/neděle) budou upřesněna nejpozději týden před uzavírkou přihlášek 
       
Vysílače : 
Závod s více jak 5 vysílači na jednom pásmu dle pravidel ROB. 
Vysílače dle pravidel ROB (vysílače se zvýšeným výkonem – IARU). 
 
 
 
Poskytované služby, ceny: 
 
Ubytování: 
5 - 22 lůžkové chaty – ve vlastním spacím pytli, elektrická zásuvka, vlastní WC, společné sprchy na 
hlavní budově – 110 Kč/noc. 
 
Ubytování v 2 - 5 lůžkových hotelových pokojích s povlečením, vlastní sociální zařízení, omezená 
kapacita 38 míst, naplněno dle pořadí přihlášek, přednost mají ubytovaní na dvě noci – 300 Kč/noc. 
 
Na Rusavě a okolí je možnost využít další ubytování v penziónech a hotelích. Tento druh ubytování 
pořadatel nezajišťuje případné zájemce odkazujeme na internetové vyhledávače.  
 
Strava:  
Možno objednat stravu z níže uvedené nabídky 
Sobota - snídaně 50 Kč krupicová kaše, 3 rohlíky, sýrová pomazánka, marmeláda, čaj 
 - večeře 95 Kč čočková polévka, pečené kuřecí stehno, dušená rýže 
Neděle - snídaně 50 Kč ovesná kaše, 3 rohlíky, salám, máslo, marmeláda, čaj 
 - oběd 95 Kč kuřecí polévka, vepřový řízek, brambory 
 
Startovné : 
Startovné za jeden závod ROB: kategorie MD12-14 120,-Kč 

kategorie MD16- 160,-Kč 
 
Zapůjčení SI čipu za jeden závod 20,-Kč, v případě ztráty poplatek 850,- Kč. 
 
Startovné po termínu dle možností pořadatele až za dvojnásobné startovné. 
Startovné obsahuje dopravu do a z prostoru závodu, mapu, zajištění závodu, drobné občerstvení v cíli. 
Nevyužité startovné propadá ve prospěch pořadatele. Poplatek za nevyužitou stravu se nevrací.  
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Doprava: 
 
Rusava - Ráztoka, rekreační středisko Nad přehradou – GPS 49°20'12.509"N, 17°43'35.115"E 

Autem: po dálnici D1 do Hulína, dále cca 25km přes obce Hlinsko pod Hostýnem a Rusavu. Parkování 
dle pokynů pořadatele pouze na vyhrazeném místě. 
Případně z vlakového nádraží v Hlinsku pod Hostýnem autobusem do Ráztoky nebo Rusavy a do 
centra soutěže pěšky cca 1,6m nebo 4,3km. 
Další informace, mapky a organizaci parkování naleznete včas na internetové stránce soutěže. 
 
 
 
Informace a přihlášky : 
Nejpozději do 30.4.2014 emailem na o-sport@seznam.cz, do tří dnů musíte obdržet potvrzení o 
přijetí, jinak je přihláška neplatná. 
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. 
Do 30.4.2014 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.  
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.webnode.cz 
 
NONSTOP INFOTELEFON v průběhu soutěže   �  +420 776 550 484 
 
 
Na shledanou v kopcích Hostýnských vrchů! 
 
 
V Hranicích, 17.3.2014. 
za O – sport, sportovní oddíl 
Roman Hrazdil, ředitel soutěže 

 
 
Závody se konají s laskavým souhlasem Lesy ČR, s.p. 
 
a podpory Zlínského kraje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a dalších 


