
MEZINÁRODNÍ ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU 
VII. ročník otevřeného mezinárodního mistrovství Slezska v orientačním běhu Silesia Open 

2015 
2. závod jarního žebříčku MSK v orientačním běhu, závod Euroligi BnO  

POKYNY 
Centrum	  závodu:	  Karviná,	  část	  Ráj,	  restaurace	  U	  Tesarčíka	  
Doprava:	  auty,	  od	  centra	  Karviné	  po	  ul.	  Žižkova.	  GPS	  souřadnice	  místa	  pro	  parkování:	  49.8680583N,	  18.5696103E	  
Upozornění	  pro	  řidiče:	  respektuje	  příjezdovou	  trasu	  po	  ul.	  Žižkova,	  v	  bezprostředním	  okolí	  shromaždiště	  jsou	  velmi	  úzké	  
ulice	  bez	  možnosti	  parkování.	  
Parkování:	  
Žádáme	  účastníky,	  aby	  parkovali	  vždy	  podle	  pokynů	  pořadatelů	  a	  poblíž	  areálu	  Lázní	  Darkov.	  V	  místě	  shromaždiště	  není	  
možné	  parkovat!	  
Prezentace:	   	  
V	  sále	  restaurace	  U	  Tesarčíka.	  	  
Prezentace	  bude	  otevřena	  od	  8:30	  do	  9:00.	  Oddíly	  beze	  změn	  a	  s	  uhrazeným	  startovným	  předem	  se	  mohou	  prezentovat	  
až	  do	  9:15.	  Závodníci,	  kteří	  nemají	  čísla	  čipů	  předem	  vložené	  do	  ORISu,	  se	  musí	  na	  prezentaci	  dostavit	  nejpozději	  do	  8.45.	  
POZOR	  !	  ze	  soboty	  na	  neděli	  změna	  času	  na	  letní!	  
Platba	  startovného	  na	  místě:	  
Startovné	  se	  platí	  v	  Kč,	  pouze	  zcela	  výjimečně	  v	  PL	  Zlotých	  nebo	  EUR.	  Při	  platbě	  v	  cizí	  měně	  prosíme	  platit	  přesným	  
obnosem.	  Pro	  případnou	  platbu	  v	  PLN	  a	  EUR	  je	  stanoven	  přepočet	  startovného	  podle	  následující	  tabulky.	  	  
	   základní	  vklad	   Přihláška	  na	  místě	  
DH10N,	  DH10C,	  DH12	   7	  PLN/1,5	  EUR	   7	  PLN/1,5	  EUR	  
HDR	   8	  PLN/1,6	  EUR	   8	  PLN/1,6	  EUR	  
P3,	  P5	   11	  PLN/3	  EUR	   12	  PLN/3	  EUR	  
DH14-‐16,	  H65	   11	  PLN/3	  EUR	   15	  PLN/4	  EUR	  
ostatní	  (DH18-‐DH55)	   14	  PLN/4	  EUR	   19	  PLN/5	  EUR	  
Půjčení	  čipu	   6	  PLN/2	  EUR	  
	  
Vzdálenosti:	  
parkoviště	  –	  centrum:	  700	  	  až	  900	  metrů	  
centrum	  –	  start:	  1	  200	  metrů	  bez	  převýšení	  (značeno	  modrobílými	  fáborky)	  
cíl	  –	  centrum:	  700	  metrů,	  bez	  převýšení	  (značeno	  červenými	  fáborky).	  
POZOR!	  Cesta	  od	   centra	  na	   start	   a	   zpět	   z	   cíle	  do	   centra	   vede	   zčásti	   podél	   silnice	  2.	   třídy	   a	  po	  místních	   komunikacích.	  
Prosím	  respektujte	  značení,	  dopravní	  předpisy	  a	  pokyny	  pořadatelů.	  
Charakteristika	  terénu:	  
Rovinatý	   smíšený	   les	   s	  řadou	  mělčích	  údolíček	  a	  malých	  vodních	   toků.	  Podrost	   ztěžující	  běh	   se	  vyskytuje	   jen	  ojediněle.	  
V	  lese	  probíhá	  těžba,	  vznikly	  nové	  cesty.	  Prostor	  Černého	  lesa	  byl	  v	  minulosti	  pro	  veřejnost	  nepřístupný,	  proto	  se	  podařilo	  
přírodní	   hodnoty	   území	   zachovat	   v	   téměř	   nedotčeném	   stavu.	   Proto	   se	   prosím	   v	  lese	   chovejte	   tak,	   aby	   jeho	   hodnoty	  
zůstaly	  zachovány.	  
Mapa:	  	  
Černý	   les-‐Szydłówka,	  měřítko	   1:10	   000,	   E=5	  m,	  map.	   klíč	   ISOM,	  mapoval:	   Z.	   Jakobi,	   stav	   březen	   2015.	   Formát	   A4,	   tisk	  
Nord-‐Service	  Opava.	  Mapa	  je	  vodovzdorně	  upravena.	  	  
Zvláštní	  mapové	  značky:	   zelené	  kolečko:	  výrazný	  strom	  
	   	   	   	   zelený	  křížek:	  vývrat	  
Start:	  	  
Start	  00	  =	  10:00.	  Intervalový	  start	  pro	  všechny	  kategorie	  mimo	  příchozích	  (P3,	  P5)	  a	  HDR.	  
Pokyny	  pro	  průchod	  startem:	  
Na	  startu	  budou	  3	  koridory	  pro	  závodníky	  (závodník	  vstupuje	  do	  prvního	  koridoru	  3	  minuty	  před	  svým	  startovním	  časem).	  	  
Závodník	  je	  povinen	  si	  vynulovat	  SI	  čip	  a	  pak	  ve	  správném	  koridoru	  orazit	  Check.	  Nedodržení	  tohoto	  pořadí	  či	  předčasné	  
oražení	  Check	  může	  znamenat	  diskvalifikaci.	  Upozorňujeme,	  že	  podle	  pravidel	  OB	  není	  v	  závodních	  kategoriích	  povolen	  
doprovod	  zvířetem.	  
Pokyny	  pro	  start	  HDR	  a	  příchozích	  (P3,	  P5):	  
Pro	  tyto	  kategorie	  není	  zveřejněna	  startovní	  listina,	  startovat	  je	  možno	  v	  libovolném	  čase	  mezi	  00	  –	  60.	  Na	  startu	  je	  nutno	  
vynulovat	  čip,	  startuje	  se	  na	  pokyn	  startéra	  v	  samostatném	  startovním	  koridoru	  oražením	  startovní	  SI	  jednotky.	  	  
Popisy:	  



Samoobslužný	  výdej	  piktogramů	  v	  centru.	  Na	  startu	  ani	  na	  mapě	  popisy	  nejsou.	  
Zakázané	  prostory:	  
Zakázané	  prostory	  mimo	  dobu	  pobytu	  na	  závodní	  trati	  jsou	  všechny	  lesní	  porosty	  mimo	  cesty	  na	  start	  a	  z	  cíle.	  
Odevzdávání	  map:	  
Mapy	  se	  v	  cíli	  neodevzdávají.	  Dodržujte	  zásady	  fair-‐play	  a	  neumožněte	  závodníkům	  seznámení	  s	  tratí	  před	  startem.	  
Parametry	  tratí,	  předpokládané	  časy	  vítězů	  jednotlivých	  kategorií:	  
Časy	  vítězů	  dle	  soutěžního	  řádu	  MSKS	  OS,	  článek	  7.7	  –	  klasická	  trať.	  
Systém	  ražení:	  SportIdent	  	  
Na	  startu	  budou	  v	  1.	  koridoru	  umístěny	  SI	  nulovací	  jednotky	  a	  v	  2.	  koridoru	  SI	  kontrolní	  jednotky.	  
V	  cíli	  bude	  na	  cílové	  čáře	  umístěna	  SI	  cílová	  jednotka.	  
Vyčítání	  čipů	  v	  centru	  závodů,	  kde	  budou	  v	  místě	  prezentace	  umístěny	  SI	  jednotky	  pro	  vyčtení	  SI	  čipů.	  
	  
Prosím	  pamatujte	  na	  to,	  že	  závodník	  je	  povinen	  si	  vyčíst	  čip	  co	  nejdříve	  po	  proběhnutí	  cílem.	  
Pro	  případ	  poruchy	  SI	   jednotek	  na	   jednotlivých	  kontrolách	   je	  závodník	  povinen	  využít	  náhradního	  mechanického	  ražení	  
do	  příslušných	  polí	  R1-‐R3	  na	  mapě.	  
Převlékání:	  
V	  centru	   závodu	  –	   v	  sále	   restaurace.	  Nevstupujte	   ve	  znečištěné	  obuvi	   a	   v	  obuvi	   s	  hřeby.	  Možnost	   postavení	   oddílových	  
stanů	  vedle	  restaurace	  je	  velmi	  omezená.	  	  
Mytí:	  
Pořadatel	  mytí	  nezajišťuje.	  
WC:	  
v	  centru	  závodu	  WC	  v	  budově	  vedle	  sálu.	  Cestou	  na	  start	  není	  WC.	  
Občerstvení:	  
Na	  trati	  na	  občerstvovací	  stanici	  voda	  pro	  kategorie	  D21C,	  H18C,	  H21C,	  H35C.	  Po	  doběhu	  voda	  pro	  všechny.	  	  
Další	  občerstvení	  možné	  zakoupit	  v	  restauraci	  v	  centru.	  
Časový	  limit,	  čas	  uzavření	  cíle:	  
Časový	  limit	  pro	  H21	  140	  minut,	  pro	  ostatní	  kategorie	  120	  minut.	  Uzavření	  cíle	  po	  uplynutí	  limitu	  posledního	  startujícího	  
závodníka,	  nejpozději	  ve	  14:00.	  	  
Zveřejňování	  výsledků:	  	  
předběžné	  výsledky	  budou	  vyvěšovány	  v	  centru	  závodu,	  konečné	  na	  webu.	  
Vyhlášení	  výsledků:	  
První	  3	  závodníci	  v	  závodních	  kategoriích	  a	  v	  kategoriích	  P3,	  P5	  budou	  vyhlášení	  po	  skončení	  závodu	  v	  centru.	  Vyhlášení	  
závodníci	  na	  1.-‐3.	  místě	  ve	  všech	  závodních	  kategoriích	  obdrží	  diplom	  a	  speciální	  perníkovou	  upomínku.	  	  
V	  HDR	  se	  nevyhlašuje	  pořadí,	  ale	  všichni	  závodníci	  HDR	  (děti)	  obdrží	  při	  vyhlášení	  drobnou	  odměnu.	  
Předpokládané	  složení	  JURY:	  
Jana	  Glabazňová,	  Josef	  Juřeník,	  Mária	  Kovaříková	  
První	  pomoc:	  
Závodníci	   se	   akce	   účastní	   na	   vlastní	   nebezpečí	   a	   jsou	   sami	   výlučně	   odpovědni	   za	   svůj	   zdravotní	   stav.	   První	   pomoc	   při	  
zraněních	  poskytne	  pořádající	  subjekt	  v	  centru	  závodu	  (bude	  přítomna	  osoba	  se	  zdravotnickou	  kvalifikací).	  Další	  ošetření	  
si	  musí	  závodník	  zajistit	  ve	  veřejných	  zdravotnických	  zařízeních,	  např.	  v	  nemocnici	  v	  Karviné.	  
Protesty:	  
Protesty	   proti	   porušení	   nebo	   nedodržení	   Pravidel	   orientačního	   běhu	   nebo	   proti	   rozhodnutí	   hlavního	   rozhodčího	   se	  
podávají	   v	  souladu	   s	  Pravidly	   orientačního	   běhu	   kterýmkoliv	   účastníkem	   sportovní	   akce	   hlavnímu	   rozhodčímu	   závodu,	  
který	  ho	  následně	  předá	  jury.	  Protesty	  se	  přijímají	  nejpozději	  do	  jedné	  hodiny	  po	  plánovaném	  uzavření	  cíle.	  	  
Protesty	   proti	   výsledkům	   může	   podat	   kterákoliv	   osoba	   zainteresovaná	   na	   výsledcích	   závodu	   hlavnímu	   rozhodčímu	  
korespondenčně	  na	  adrese	  SKOB	  Havířov,	  Dělnická	  25,	  Havířov-‐město,	  PSČ	  736	  01,	  a	   to	  nejpozději	  do	  14	  dnů	  ode	  dne	  
zveřejnění	  oficiálních	  výsledků.	  Jakýkoliv	  podaný	  protest	  musí	  být	  doložen	  vkladem	  100,-‐	  Kč.	  
Funkcionáři	  	  
ředitel	  závodu:	  	  	   Tomáš	  Sochor,	  R2	  
hlavní	  rozhodčí:	  	  	   Zdeněk	  Jakobi,	  R2	  
stavba	  tratí:	  	  	   	   Zdeněk	  Juračka,	  R3	  
zpracování	  výsledků:	   Antonín	  Walaski,	  Hana	  Sochorová	  
Informace:	  	  
Informace	  o	  závodě	  budou	  zveřejňovány	  na	  webu	  závodu	  http://skobhav.webzdarma.cz.	  
Informace	  poskytujeme	  také	  e-‐mailem	  na	  adrese	  hav@orientacnibeh.cz,	  výjimečně	  telefonicky	  na	  tel.	  777254320.	  


