
Regulamin 

zawodów 2. rundy  jesiennego rankingu Morawsko- Śląskiego Kraju  

w biegu na orientacj ę na średnim dystansie (middle). 

Zawody zaliczanene do Euroregionalnej Ligi Biegu na Orientację 2016 

 

Organizator:  TJ Slezan Opava, sekcja biegu na orientację 

Forma : zawody dzienne, indywidualne na średnim dystansie (middle) z obowiązkową 
kolejnością potwierdania punktów kontrolnych,  wsp. rankingowy 1,00 (CSOS) 

Termin:  niedziela 04. 09. 2016r. 

Baza:  Chuchelna – boisko piłki nożnej TJ Spartak Chuchelna  
49.988100N, 18.120670E 

Kategorie:  DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C,  
                      DH45C, DH55C, H65C, HDR, P2(2,0km), P4(4,0km) 

Trasy  liniowe (DH10N, HDR) oznakowane będą pomarańczowymi wstążkami 

Wpisowe: DH10N, DH10C, DH12C     30,- Kč 
DH14C, H65C, P2, P4, HDR    50,- Kč 
Pozostałe kategorie      90,- Kč 
Wypożyczenie chipa     40,- Kč 
Zgubienie wypożyczonego chipa 750,- Kč 
Opłaty na konto Fio banku, a.s. : 2000230147/2010, VS 27xxxx (xxxx = numer  
oddziału według listy  ČSOS). 
Potwierdzenie opłaty wykonanej po 1. 9. 2016, włącznie, przedkładać przy 
rejestracji. 
Zgłoszenia po terminie za dwukrotne wpisowe z wyjątkiem kategorii P2, P4, 
DH10N a HDR. 

 
Zgłoszenia:  Wyłącznie za pośrednictwem ORIS (www.oris.orientacnisporty.cz ) do 

31.08.2016 (do godz. 23:59) 
 Wyjątkowo na e-mail: kjurcak@seznam.cz 
 
Rejestracja:  od godz.9:00 do godz. 10:00 na terenie bazy zawodów 
 
Start00: o godz. 10:30, kategorie HDR, P2 i P4 dowolny start do czasu startowego 60 
 
Odległo ści: parking – 200 m 
  Punkt startu – 1.500 m 
  Punkt mety -  1.500 m 
 
Mapa:  Zbojnicka 2016 (według ISOM2000), 1:10.000, E=5 
  stan – sierpień 2016 
  zabezpieczona przed wilgocią 
  mapowali:. Jan Válka, Martin Beňo 



 
Teren:  kontynentalny, gęsta sieć leśnych dróg oraz ścieżek, w składzie podrostu więcej 

wysokiej trawy niż podrostu kolczastego.  
 
Potwierdzanie punktów kontorlnych:    elektronicznie, SI 
 
Informacje: Ing. Zuzana Válková, tel +420 731 274 199, e-mail: zuzana.valkova@centrum.cz 
 
www:  Lista startowa oraz komunikat techniczny będą opublikowane na stronach ORIS, 

MSKS OS, oraz stronie zawodów: http://sop.noblesa-opava.cz/2016/pkz2 
 
Parking:  Parking obok boiska oraz po stronach komunikacji przylegających 
 
Posiłki:  lekkie orzeźwienie na mecie, bufet na terenie bazy zawodu 
 
Przebieranie:  Ograniczone możliwości w miejscu zadaszonej trybuny, własne namioty oraz 

samochody 
 
Reguły: Zawody rozgrywane według przepisów biegu na orientację  CSOS i MSKS OS 
 
Protesty: za opłatą 100,-Kc  na ręce sędziego głównego – Lubomír Bačo  
 
Ostrze żenie: Zawodnicy rywalizują na własne ryzyko. Podstawowa opieka medyczna jest 

dostępna na mecie. Dalsze leczenie obywa się na koszt zawodników z 
ubezpieczenia zdrowotnego posiadanego we własnym zakresie. Za przedmioty 
pozostawione na terenie zawodów organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. 

 
Nagrody: Symboliczne nagrody we wszystkich kategoriach. 
 
Organizatorzy:  dyrektor zawodów:  Ing. Zuzana Válková 
     sędzia główny: Lubomír Bačo 
     budowa tras: Ing. Karel Jurčák 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez komisję konkursową wojewódzkiej sekcji CSOC w dniu 
12.06.2016r. 



Sponzoři a podporovatelé závodu 

 

TJ Spartak Chuchelná     obec Chuchelná 

               

                

 

 


