VII.	
  ročník	
  otevřeného	
  mezinárodního	
  mistrovství	
  Slezska	
  v	
  orientačním	
  běhu	
  
Silesia	
  Open	
  2015	
  
2.	
  závod	
  žebříčku	
  MSK	
  v	
  orientačním	
  běhu,	
  závod	
  Euroligi	
  BnO	
  

Rozpis	
  

	
  
Datum	
  konání:	
  neděle	
  29.	
  března	
  2015	
  
Místo:	
  Karviná,	
  místní	
  část	
  Hranice	
  
Prezentace:	
  Restaurace	
  U	
  Tesarčíka,	
  souřadnice	
  GPS	
  49.8680583N,	
  18.5696103E	
  
Provoz	
  prezentace:	
  od	
  8:30	
  do	
  9:00,	
  oddíly	
  beze	
  změn	
  a	
  s	
  provedenou	
  platbou	
  do	
  9:15.	
  
POZOR:	
  	
  Restaurace	
  je	
  ve	
  vilové	
  čtvrti	
  bez	
  možnosti	
  parkování.	
  Parkujte	
  na	
  blízkém	
  
sídlišti	
  přibližně	
  zde	
  49.8661117N,	
  18.5603703E.	
  Prostor	
  před	
  restaurací	
  slouží	
  jako	
  
zastávka	
  autobusu	
  městské	
  linky,	
  není	
  možné	
  zde	
  parkovat.	
  V	
  žádném	
  případě	
  není	
  
dovoleno	
  parkovat	
  před	
  hasičskou	
  zbrojnicí	
  –	
  toto	
  parkoviště	
  slouží	
  pro	
  členy	
  
hasičského	
  sboru	
  pro	
  případ	
  zásahu!	
  
Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Havířov
Druh závodu: závod v orientačním běhu na klasické trati s pevným pořadím kontrol
Zařazení do soutěží: 2. závod jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje, závod
Euroligi v BnO.
Závodní kategorie: H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C,
H65C, D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C.
Předpokládané časy vítězů dle čl. 7.7 soutěžního řádu MSKS OS.
Kategorie pro veřejnost: HDR (rodiče s dětmi, značeno fáborky), P3, P5. Trať P3 je
orientačně jednodušší, určená především pro začátečníky, číslo udává přibližnou délku v km
(vzdušnou čarou).
Přihlašování:
• Do závodních kategorií výhradně přes ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz)
• Zahraniční závodníci (pokud zatím ORIS nepoužili) si na přihlašovací stránce vytvoří
nového uživatele.
• Přihlášky e-mailem jsou možné pouze do kategorií pro veřejnost (HDR, P3, P5) na
adresu: hav@orientacnibeh.cz. Přihláška e-mailem je platná teprve do obdržení
potvrzující odpovědi od pořadatele.
Termín přihlášek:
• do pondělí 23. 3. 2015 bez omezení
• později e-mailem pouze podle možností pořadatele. Přihláška e-mailem je platná
teprve do obdržení potvrzující odpovědi od pořadatele.
• Přihlášky na místě pouze do kategorií pro veřejnost a na místa vakantů.
Startovné, další vklady:
DH10N, DH10C, DH12
HDR
P3, P5
DH14–DH16, DH 65+
DH18–DH55

Základní vklad
do 23.3.2015
40 Kč
50 Kč
70 Kč
70 Kč
90 Kč

Zvýšený vklad - přihláška
po 23.3.2015 a na místě
40 Kč
50 Kč
80 Kč
100 Kč
120 Kč

Zapůjčení čipu (jen dle možností pořadatele): 50 Kč
Platbu startovného prosím proveďte předem za celý oddíl na účet (bankovní spojení
2900114694/2010, VS: XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS). Platby
startovného do částky 500 Kč a za zahraniční oddíly jsou možné na místě. Platba v zahraniční

měně (Zloté EUR) je možná jen dle možností pořadatele za kurs vyhlášený v pokynech.
Terén: Prostor Černého lesa byl v minulosti pro veřejnost nepřístupný, protože se v něm
nacházel vojenský prostor s protiraketovou jednotkou a středem lesa vede státní hranice
s Polskem. I proto se podařilo přírodní hodnoty území zachovat v téměř nedotčeném stavu.
V lese se nachází mnoho chráněných druhů rostlin a živočichů, rozsáhlé stromové porosty i
četná prameniště a klikatící se potůčky.
Mapa: Černý les-Szydłówka, měřítko 1:10 000, E=5 m, map. klíč ISOM, mapoval: Z.
Jakobi, stav leden 2015. Formát A4, tisk Nord-Service Opava. Mapa je vodovzdorně
upravena.
Upozornění: Trať dospělých kategorií je vedená částečně na území Polska.
Start: v závodních kategoriích intervalový, čas 00=10:00. V kategoriích pro veřejnost (HDR,
P3, P5) start libovolný v čase mezi 00 a 60. Pořadatel může tento interval podle počtu
přihlášených uprevit.
Ražení: SportIdent
Vzdálenosti:
parkování – centrum 900 m
centrum – start 500 m
cíl – centrum 700 m
Protesty: Protesty lze podávat u hlavního rozhodčího se vkladem 100 Kč, během závodu
osobně, po skončení závodu poštou na adresu: SKOB Baník Havířov, Dělnická 25, 736 01
Havířov-město.
Zdravotní zabezpečení: První pomoc zajišťuje pořadatel, lékařské ošetření zajišťují místní
zdravotnická zařízení v rámci zdravotního pojištění. Závodníci ze zahraničí jsou sami
odpovědní za zajištění vhodného pojištění. Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.
Funkcionáři závodu
Ředitel závodu:
Tomáš Sochor, R2
Stavitel tratí:
Zdeněk Juračka, R3
Hlavní rozhodčí:
Zdeněk Jakobi, R2
Informace o závodě: web pořádajícího subjektu http://skobhav.webzdarma.cz.
V případě nutnosti informace poskytneme telefonicky na čísle: 777 254 320
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKSOS v souladu s čl. 3.5 a)
prováděcích předpisů k soutěžnímu řádu MSKSOS pro soutěže v OB pro rok 2015
dnem 28.2.2015.

