
 

 

ROZPIS 

6. závodu podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu 

veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců 

 

Pořádající orgán Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt Sportovní klub orientačního běhu Odry o. s. 

Typ závodu  závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

   rankingový závod s koeficientem 1.0 

Datum   sobota 25. října 2014 

Centrum závodu základní škola T. G. Masaryka Fulnek, Masarykova 426 

   areál školního hřiště a tělocvičny, WC, umývání (sprchy), občerstvení 

Prezentace  8:00 – 9:15, v centru závodu 

změny, dohlášky do 9:00   

Start 000  10:00 intervalový start 

Kategorie  D10C D12C D14C D16C D18C D21C D35C D45C D55C 

   H10C H12C H14C H16C H18C H21C H35C H45C H55C H65C 

   D10N H10N HDR (rodiče s dětmi) – fáborkové tratě 

   P2 P4 – veřejný závod 

Přihlášky  do pondělí 20. října 2014, do 23:59 hod. přes přihlašovací systém ORIS, 

   pro neregistrované a přihlášky po termínu na adresu, prihlasky.odry@seznam.cz 

   přihlášky v den závodu jen do počtu volných map za dvojnásobné startovné, 

   kategorie P2, P4, DH10N, HDR základní startovné i po termínu přihlášek 

Vklady   D10N D10C D12C  30,-Kč 

   H10N H10C H12C  30,-Kč 

   HDR    30,-Kč 

   P2 P4    50,-Kč 

   ostatní kategorie  90,-Kč 

   půjčovné SI čipu  40,-Kč 

   ztráta SI čipu   700,-Kč 

http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:prihlasky.odry@seznam.cz


Úhrada vkladů  úhradu vkladů převodem na účet SK OB Odry u ČSOB a.s. 

   číslo účtu: 241752166/0300 

   variabilní symbol xxxx (kde xxxx číslo oddílu dle adresáře ČSOS) 

   doklad o zaplacení předložte u prezentace 

   v hotovosti u prezentace 

Mapa   OBORA 2014   1 : 10 000, e = 5m, revize červen až srpen 2014 

   vodovzdorně upravena pro všechny kategorie 

Terén   kontinentální svahovitý terén s hustou sítí cest a pěšin, 

   porostově různorodý les 

Systém ražení  elektronický, SPORTIDENT 

Vzdálenosti  parkování – centrum do 500 m 

   centrum – start 1300 m 

   centrum – cíl 1000 m  

Parkování  osobními auty lze parkovat v omezeném počtu v okolí školy, 

   na veřejných parkovištích ve Fulneku, autobusy mohou parkovat na náměstí 

Předpis   závod je pořádán v souladu s platnými pravidly OB, 

   soutěžním řádem a prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2014 

Informace  na stránkách MSKS OS, WEB SK OB Odry 

Vyhlášení vítězů závodníci všech kategorií na 1. až 3. místě obdrží diplom 

Protesty  písemné protesty doložené vkladem 100,-Kč je možno uplatnit 

   u hlavního rozhodčího: Marek Rigó, Husova 644, Vítkov 749 01 

Funkcionáři závodu ředitel závodu:  Milan Pavlačka 

   hlavní rozhodčí: Marek Rigó R2 

   stavitel tratí:  Marek Rigó R2 

 

 

Rozpis byl schválen STK MSKS OS dne 22. září 2014 

 

Marek Rigó 

hlavní rozhodčí 

      

http://skobodry.ic.cz/

