
X. ročník otevřeného mezinárodního mistrovství Slezska v orientačním běhu Silesia Open 2017 

4. závod podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje 30. září 2017 

POKYNY 
Centrum závodu: Motokrosový areál Petrovice u Karviné, místní část Dolní Marklovice. GPS souřadnice: 49.9054125N, 
18.5705906E 
Doprava: MHD Karviná, zastávka Petrovice u Karviné, Prstná konečná. Autem nebo autobusem: parkování v areálu řídí 
pořadatelé, za auto se vybírá parkovné 20 Kč, autobusy zdarma. Přísný zákaz parkování na točně autobusu a jinde mimo 
místa určená pořadatelem. 
Prezentace: V dolní části areálu od 8:30 do 9:00, pro oddíly beze změn a s uhrazeným vkladem do 9:15. 
Vzdálenosti: 
parkoviště – centrum: do 100 metrů 
centrum – start: 600 metrů bez převýšení (značeno modrobílými fáborky) 
cíl – centrum: 0 metrů. 
Charakteristika terénu 
Smíšený les s několika údolími, místy strmými, průběžnost dobrá, v místech s podrostem ztížená. Prosím nevstupujte do 
pasek s výsadbou mladých stromků (jsou zašrafované), ideální postupy přes ně nevedou. 
Mapa: Pastuszyniec, měřítko 1:10 000, E = 5 m, map. klíč ISOM, mapoval: Jacek Kozlowski, stav jaro 2017. Formát A4, tisk 
Nord-Service Opava. Mapa je vodovzdorně upravena. 
Zvláštní mapové značky 
Zelené kolečko: Výrazný strom 
Zelený křížek: Vývrat 
Zelená plná kolečka v rastru na žlutém podkladu: Řídký porost jehličnatých stromů 
Liniové tratě (HDR, H10N, D10N) jsou značeny pomocí smajlíků (za každou křižovatkou je správný směr označen smějícím 
se smajlíkem a ostatní směry mračícím se). Fáborky nebudou pro značení tratí použity. 
Start  
Start 00 = 10:00. Intervalový start pro všechny kategorie mimo příchozích (P3, P5) a HDR (viz pokyny dále). 
Pokyny pro průchod startem: 
Na startu budou 3 koridory pro závodníky (závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startovním časem).  
Závodník je povinen si vynulovat SI čip a orazit kontrolu průchodu startem (Check). Nedodržení tohoto pořadí či předčasné 
oražení Check může znamenat diskvalifikaci. 
Pokyny pro kategorie HDR a příchozích (P3, T5): 
Pro tyto kategorie není zveřejněna startovní listina, startovat je možno v libovolném čase mezi 00–60 (10:00 až 11:00). Na 
startu je nutno vynulovat čip, startuje se na pokyn startéra oražením startovní SI jednotky.  
POZOR: Mapy a popisy pro kategorii T5 jsou označeny jako P5. 
Popisy 
Samoobslužný výdej piktogramů v centru. Na startu popisy nejsou, ale jsou na mapě. 
POZOR: V popisech je uveden nepřesný popis kontroly s kódem 137. Nový popis je pata hliněného srázu. 
Zakázané prostory 
Při závodě platí zákaz vstupu na soukromé pozemky značené olivovou barvou, do oplocenek a vyznačených zakázaných 
prostorů (červené šrafy, značka 709). Závodní prostor je na východní straně cesty na start. 
Odevzdávání map 
Mapy se v cíli nebudou od závodníků vybírat. Prosím dodržujte fair-play a neumožněte ostatním závodníkům před jejich 
startem nahlížet do závodní mapy. 
Parametry tratí, předpokládané časy vítězů jednotlivých kategorií 
Časy vítězů dle soutěžního řádu MSKS OS – klasická trať. 
Systém ražení: SportIdent  
Vyčítání čipů v centru závodů, kde budou v místě prezentace umístěny SI jednotky pro vyčtení SI čipů. 
Pro případ poruchy SI jednotek na jednotlivých kontrolách je závodník povinen využít náhradního mechanického ražení do 
příslušných polí R1-R3 na mapě. 
Převlékání 
V centru závodu je dostatečný prostor pro postavení oddílových stanů.  
Mytí 
V omezené míře – koryto s kohoutky vedle WC kabin. 



WC 
v centru závodu kabiny ToiToi. Cestou na start není WC. 
Občerstvení 
Na trati na občerstvovací stanici voda, pouze pro kategorie D21, H18, H21, H35. V cíli voda.  
Další občerstvení před závodem i po něm je možné zakoupit ve stánku v centru, bude tam stánek firmy F. Makovský. 
Časový limit, čas uzavření cíle 
Časový limit pro H21 140 minut, pro ostatní kategorie 120 minut. Uzavření cíle po uplynutí limitu posledního startujícího 
závodníka, nejpozději ve 13:30.  
Zveřejňování výsledků: předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, konečné výsledky na webu. 
Vyhlášení výsledků 
První 3 závodníci v závodních kategoriích budou vyhlášení po skončení závodu v centru. Vyhlášení závodníci na prvních 
třech místech ve všech závodních kategoriích obdrží diplom a upomínkovou medaili, závodníci v kategoriích DH10 až DH16 
navíc drobnou cenu. Závodníci kategorie HDR obdrží drobnou odměnu po doběhu v cíli a zúčastní se vyhlášení. Kategorie 
P3 a T5 se nevyhlašují. 
 
Předpokládané složení JURY 
Karel Jurčák, Milan Svěchota, Pavlína Rychlá 
První pomoc 
Závodníci se akce účastní na vlastní nebezpečí a jsou sami výlučně odpovědni za svůj zdravotní stav. První pomoc 
poskytnou pořadatelé v cíli, resp. záchranná služba (tel. 112). 
Protesty 
Protesty proti porušení nebo nedodržení Pravidel orientačního běhu nebo proti rozhodnutí hlavního rozhodčího se 
podávají v souladu s Pravidly orientačního běhu kterýmkoliv účastníkem sportovní akce hlavnímu rozhodčímu závodu, 
který ho následně předá Jury, a to nejpozději do jedné hodiny po plánovaném uzavření cíle.  
Protesty proti výsledkům může podat kterákoliv zainteresovaná osoba na výsledcích závodu hlavnímu rozhodčímu 
korespondenčně na adrese OB Havířov, Dělnická 25, Havířov-město, PSČ 736 01, který ho následně předá jury, a to 
nejpozději do 14 dnů ode dne zveřejnění oficiálních výsledků. 
Jakýkoliv podaný protest musí být doložen vkladem 100,- Kč. 
Funkcionáři  
ředitel závodu:   Tomáš Sochor R2 
hlavní rozhodčí:   Zdeněk Juračka, R3 
stavba tratí:    Zdeněk Jakobi R2 
zpracování výsledků: Antonín Walaski, Hana Sochorová 
Další informace:  
Informace o závodě budou zveřejňovány na ORISu http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3861. 
Informace poskytujeme také e-mailem na adresu hav@orientacnibeh.cz, výjimečně telefonicky na tel. 777254320. 
Akce se koná na území, které spravuje podnik Lesy ČR. Jsou to i naše lesy, chovejte se v nich ohleduplně. 
Pozor při přebíhání cyklostezky, která protíná mapu. Cyklisté jsou tiší a sviští velkou rychlostí ☺ 
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