
 
5. závod jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje a veřejný závod v orientačním 

běhu – Oblastní mistrovství MSKSOS na krátké trati 

 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKSOS)  

Pořádající subjekt: SK ve Vrbně pod Pradědem, z.s, oddíl OB   

Typ závodu: Závod v orientačním běhu na krátké trati  s pevným pořadím kontrol, rankingový závod   

č. 3336 s koeficientem 1,02 a veřejný závod  

Zařazení do soutěží: Moravskoslezský krajský žebříček  

Datum: neděle 17. 4. 2016  

Místo: tenisové kurty Sokola Vrbno pod Pradědem, 50.1121167N, 17.3943353E  

Prezentace: 9:15 - 10:15 hod. v místě závodu 

Start 00: 11:00 hod.  

Vzdálenosti: parkoviště – centrum 0 – 300 m, centrum – start do 500 m, centrum – cíl do 100 m  

Možnost převlékání: oddílové stany na louce   

Způsob ražení: elektronicky systém SPORTIdent   

Kategorie: DH10N,DH10C, DH12, DH14, DH16, DH18, DH20, DH21, DH35, DH45, DH55, H65 

HDR – trať pro děti (nebudou fáborky, jednoduchá trať), P – kategorie pro příchozí a neregistrované 

závodníky 

 

Přihlášky: do pondělí 11.4.2016 do 23:59 hodin přihlašovacím systémem ORIS 

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

milan.bincik@gmail.com (do předmětu – Přihláška)  

 

Vklady: DH10 – DH12 40,-- Kč DH14 – DH65 90,-- Kč, P, HDR 50,-- Kč , půjčovné za čip 50,-- Kč 

Za ztrátu půjčeného čipu 700,-- Kč Způsob úhrady: na účet KB: č.ú.: 27832771/0100, variabilní 

symbol xxxx, kde“xxxx“ je číslo vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platbu je nutné při prezentaci 

doložit. Mimořádně je možné vklady uhradit při prezentaci. 

 

Mapa: Válečná stráň, stav duben 2016 , 1:10000 pro HD20 a HD21, ostatní kategorie 1:7500 , E=5, 

formát A4, mapový klíč ISOM 

Terén: smíšený les, svahová část + plochý členitý prostor – pozůstatky po těžbě drahých kovů  

Občerstvení:  bufet v areálu tenisových kurtů   

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: Richard Klech, Husova 538, 793 26 Vrbno p.P.   

 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a soutěžního  řádu.  

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

ředitele závodu  

Informace:  – ORIS , Richad Klech 604 272155 

Hlavní činovníci: Ředitel závodu:  Jitka Krätschmerová  

                             Stavitel tratí:       Vojtěch Matuš  

                             Hlavní rozhodčí:  Richard Klech 

  

Rozpis byl schválen soutěžní komisí dne 20.3. 2016 

 

Jtka Krätschmerová                                                      Richard Klech    

ředitel závodu                                                               hlavní rozhodčí   

 

 
 

http://www.lepus.czoris/

