
 

5. závod podzimního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje a veřejný 

závod v orientačním běhu 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKSOS) 

Pořádající subjekt: free.lepus.cz, z.s., Městský svaz orientačních sportů 

                                            

Typ závodu:  Noční závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol 

   Rankingový závod 3877 s koeficientem 1,00 a veřejný závod 

 

Zařazení do soutěží: 5. závod podzimního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje 

 

Datum:   sobota 14.10.2017 

Místo:   Dolní oblast VÍTKOVICE, Vítkovická 1708/17, Ostrava 

Hlubina klub - 49.8222,18.2786 

Prezentace:  17:00 - 18:15 hod. v místě závodu 

Start 00:  19:00 hod. 

 

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum 0 – 150 metrů 

   Centrum – start OB do 300 metrů 

   Centrum – cíl do 300 metrů 

 

Možnost převlékání: Hlubina klub – www.klubhlubina.cz, vlastní vozidla 

WC:   na shromaždišti 

 

Způsob ražení:  elektronicky systém SPORTIdent 

 

Kategorie:  DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C, DH55C, H65C 

   HDR – trať pro rodiče s dětmi (nebudou fáborky, jednoduchá trať) 

   P – kategorie pro příchozí a neregistrované závodníky 

 

Přihlášky: do neděle 8.10.2017 do 23:59 hodin přihlašovacím systémem ORIS 

(oris.orientacnisporty.cz). Zahraniční a neregistrovaní účastníci e-mailem na 

adresu: lepus#seznam.cz (do předmětu uvádějte – Přihláška) 

 

Vklady:   DH10C – DH12C 40,-- Kč 

   DH14C – DH65C 90,-- Kč 

   P, HDR   50,-- Kč 

   půjčovné za čip 50,-- Kč, za ztrátu půjčeného čipu 700,-- Kč 

  

Způsob úhrady: na účet ČSOB: č.ú.: 245018241/0300, variabilní symbol 666xxxx, kde“xxxx“ je 

číslo vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platbu je nutné při prezentaci doložit. 

Mimořádně je možné vklady uhradit při prezentaci. 

 

Mapa: HLUBINA, stav říjen 2017, 1:4 000, E=5, formát A4, ISSOM 2007, vodovzdorně 

upravena 

Terén:   industriální prostředí, volné plochy 



 

Občerstvení:  bufet 

Parkování:  v blízkosti shromaždiště, viz. Pokyny 

 

Protesty: k rukám hlavního rozhodčího, vklad 100,-- Kč. Písemně doložené v termínu, 

podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: Josef 

Zajíc, Cholevova 27, 700 30  Ostrava 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a v souladu 

s platnými soutěžními řády. 

 

Upozornění: provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se 

souhlasem ředitele závodu 

 

Informace: webové stránky závodu – www.lepus.cz  

 

Hlavní činovníci: Ředitel závodu:  Zbyněk Bochňák 

   Stavitel tratí:  Ing. Josef Zajíc 

   Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Zajíc  

    

Rozpis byl schválen soutěžní komisí dne 11.9.2017 

 

Josef Zajíc         Zbyněk Bochňák 
Hlavní rozhodčí         Ředitel závodu 

 

 


