
POKYNY K ZÁVODU VISALAJE 2016 

7. závod podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje 
závody Rankingu s koeficientem 1.00; kód závodů 3412 
veřejný závod 

 
KLASIFIKACE 22.10.2016 - krátká trať 

jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
POŘADATEL Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačnch sportů 

Pořádající subjekt: OOB TJ Baník Ostrava (AOV) 
MÍSTO KONÁNÍ Visalaje. Autem se zde dostanete z Frýdku-Místku po R48 na exitu 51 směr Nošovice, 

dále přes Raškovice, Pražmo, Krásnou a Zlatník. 
CENTRUM ZÁVODU Hotel Visalaje a louka s ním sousedící 
PARKOVIŠTĚ Komerční parkoviště na Visalajích. Ceny - auto: 50,- Kč/den, bus: 150,- Kč/den. 
VZDÁLENOSTI parkoviště - centrum 200 m 

centrum - start 1 900 m (modrobílé fáborky) 
centrum - cíl, start 2 900 m (červené fáborky) 

PREZENTACE 9:00-10:00 v chatce na shromaždišti. 
Dohlášky na místě jsou možné do počtu vakantů. 
Poplatek za půjčení SI čipu je 40Kč, v případě ztráty je nutno uhradit částku 800Kč prosíme o 
odhlášení všech závodníků, kteří se závodu nezúčastní, uvolníte místo ve startovce pro dohlášky. 
Zde také ohlaste veškeré změny, které případně nastaly (např. běžíte s jiným číslem čipu, Váš čip 
používá v závodě jiný závodník apod.). 

PŘEVLÉKÁNÍ V klubových stanech, nebo osobních autech. 
WC V Hotelu Visalaje, zákaz vstupu v obuvi s hřeby. Na startu WC nebude. 
START 00 = 11:00 - intervalový 

Start 2 (červenobílé fáborky) - kategorie HDR, DH10C, DH10N, od 00 do 50  
Start 1 (modrobílé fáborky) - ostatní kategorie 

MAPA Visalaje 2016 východ, 1:10000, E 5m, ISOM, mapa bude voduvzdorně upravena 
mapovali: M. Sikora, O.+O. Vlachovi, revize 2016 

ZVLÁŠTNÍ MAPOVÉ zelený x vývrat 
ZNAČKY zelené o výrazný strom 

hnědé x plošinka 
POPISY KONTROL Samoobslužný výdej v centru 
SYSTÉM RAŽENÍ Elektronické - Sport Ident, v případě selhání kontroly jsou na mapě tři políčka R. 
VÝBĚR MAP Mapy v cíli nebudou odebírány, dodržujte pravidla fair play 
ČASOVÝ LIMIT 90 minut 
PROTESTY Písemně, s vkladem 100 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, 

podle čl. 26.2 poštou na adresu Oldřich Vlach, Karla Pokorného 1295/23, 70800 Ostrava 
JURY Složení jury bude vyvěšeno v centru před startem závodu. Členství bude nabídnuto těmto 

závodníkům: Jakub Stoszek, Juřeník Josef, Kašparová Šárka 
VÝSLEDKY Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. Celkové výsledky budou zveřejněny na webu 

závodu a v systému ORIS. 
ZDRAVOTNÍK V centru pouze základní ošetření dr. Jana Nováková 
UPOZORNĚNÍ Závod proběhne na území CHKO Beskydy, žádáme účastníky, aby se chovali k přírodě šetrně. 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu.  



FUNKCIONÁŘI Ředitel závodu Jiří Vlach 
Hlavní rozhodčí Oldřich Vlach (R2) 
Stavitel tratí Renata Vlachová (R2) 

KONTAKT Informace lze získat adrese: oldrich.vlach(at)gmail.com 
PŘEDPIS Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, soutěžního řádu ČSOS a MSKSOS 
SK MSKSOS schválila rozpis dne 20.10.2016 
 
 
 


