
P O K Y N Y 
pro závod v orientačním běhu 9.4.2016 

 

3. závod Jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje a veřejný 
závod v orientačním běhu 

Oblastní mistrovství MSK Svazu orientačních sportů ve sprintu 
 
Pořádající orgán: Moravskoslezský svaz orientačních sportů (MSKSOS) 

Sekce Trail-O ČSOS 
Pořádající subjekt: free.lepus.cz, Městský svaz orientačních sportů Ostrava 

SKOB Havířov – závod v Trail-O 
 
Typ závodu:  Závod v orientačním běhu  s pevným pořadím kontrol 

Rankingový závod s koeficientem 1,02 a veřejný závod 
Klasický jednorázový závod Trail-O 

Zařazení do soutěží: Moravskoslezský krajský žebříček 
   Český pohár Trail-O   
Shromaždiště:  Sportovní hala SAREZA Ostrava-Přívoz 
Převlékání:  Sportovní hala SAREZA Ostrava-Přívoz na tribuně 

Prosíme udržujte pořádek na místě převlékání. 
Použití WC:  Bude umožněno přemístit se z laviček po schůdcích, chodbičkou 

na použití WC a zpět. Zákaz vstupu do hracího prostoru!!! 
Mytí:   pro závodníky bude hadice a  lavory pro mytí!!! 
 
Parkoviště:  V dostatečném množství i pro autobus, dle pokynů pořadatelů 
Prezentace:  Od 8:30 hodin do 9:30 v místě shromaždiště. 
Start:   V 10:00 hodin 

Start pro kategorie HDR a P je libovolný od startu 10:10 hodin a startují 
na startovací krabičku.  

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum 100 m 
Centrum - start 600 m  
Centrum - start Trail-O 700 m 
Centrum - cíl 100 m 
Centrum - cíl Trail-O 200 m 

Upozornění:  Na start budete přecházet ulici, po které jezdí auta!!! 
  Dbejte zvýšené opatrnosti prosím !!! 

  
Kategorie:  DH10C, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21, 

DH35, DH45, DH55, H65  
HDR – trať pro děti s rodiči, nebudou fáborkované ani smajlíkované 
P – kategorie pro příchozí a neregistrované závodníky 

 
Způsob ražení: Elektronický systém SPORTIdent 

Pro Trail-O kleštičkami ražení do průkazu (možno použít vlastní kleště) 
Mapa:   Komenského sady, stav červen 2015 (bude vyvěšena) 

(pro Trail-O, aktualizace březen 2016) 
1:4000, E = 2 m, formát A4, ISSOM 2007, vodovzdorně upravená 



Terén:   rychlý městský park, drobné detaily, keře, stromy, pozor dle Městské             
vyhlášky je zde prostor s možnosti volně pobíhajících psů!!! 

 
Občerstvení:  V restauraci navazující na shromaždiště, bude otevřena od 9,00 hodin, 

restaurace nabízí běžné občerstvení, jídlo. V restauraci je zakázán  
vstup s hřeby a také převlékání! Není dovoleno vstup do dětského                                
hřiště!  

Předpis:  Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB,  
a v souladu s platnými soutěžními řády respektive Trail-O. 

Zdravotnictví:  Pořadatelé ošetří drobná zranění. Další si závodník musí zajistit dle 
vlastní pojišťovny 

Protesty:  Se budou dávat 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 – JIH. 

Upozornění:  Provozování jakékoliv prodejní i propagační činnosti je možné  
pouze s předem domluveným souhlasem ředitele závodu. 
 
V prostoru závodu proběhne souběžně také závod v přesné orientaci 
Trail-O, takže se v prostoru vyskytnou i lampióny bez SI jednotek, tyto 
nejsou určeny pro Váš závod. Pokyny pro tento závod budou vydány 
samostatně. Případné dotazy k závodu v Trail-O zodpoví T. Sochor 
(tsochor@post.cz)  

 
Hlavní činovníci: Ředitel závodu: Mgr. Petra Zajícová 

Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Zajíc - OB sprint 
Hlavní rozhodčí: RNDr. Tomáš Sochor – Trail-O 
Stavitel tratí:  Ing. Josef Zajíc – OB sprint 
Stavitel tratí:  RNDr. Tomáš Sochor – Trail-O 
Oponent tratí Trail-O: RNDr. Libor Forst 

 
 
 
 
 
 
V Ostravě dne 5. dubna 2016                                              Mgr. Petra Zajícová 
                                                                                             Ředitel závodu 
 
                                    
  

Orientační sporty bez hranic 
 


