
R O Z P I S 

6. závodu podzimního krajského žebříčku MSKS OS na klasické trati a veřejný závod 

 v orientačním běhu 

 

Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz OS 

Pořádající subjekt:  Sportovní klub orientačního běhu Ostrava, z.s. (MOV) 

Klasifikace závodů: závod v orientačním běhu na klasické trati s pevným pořadím kontrol, rankingový 

závod č. 3883 s koeficientem 1,00 a veřejný závod 

Datum konání závodů: sobota 21.října 2017 

Mapa: Janáčkova vyhlídka, mapoval Miroslav Sikora, Jindřich Hostaš, Josef Juřeník, 

1:10000, E= 5 m, stav 09/2017, formát A4, mapový klíč ISOM 2000, 

mapa bude vodovzdorně upravena 

Terén: horský terén, svažitý, se střední hustotou cest, různorodým porostem a místy velmi 

kamenitou podložkou. V prostoru se vyskytují přenosné myslivecké posedy, jejichž 

umístění se mění a které nebudou v mapě zakresleny. 

Shromaždiště: Hospůdka na Koupališti, Hukvaldy, Dolní Sklenov 

GPS: 49°37'44.346"N, 18°13'38.634"E 

Převlékání: v oddílových stanech, ve vlastních vozidlech a ve venkovních prostorách v okolí 

restaurace 

Způsob ražení: elektronický SPORTIdent, náhradní kleštičkami na kontrolách do políček na mapě 

 poplatek za půjčení SI čipu 40 Kč,-, za ztrátu se účtuje 700,- Kč 

Přihlášky: do úterý 17. října 2017 do 23:59 hod. s využitím přihlašovacího systému ORIS, 

zahraniční a neregistrovaní závodníci bez přístupu do ORISu e-mailem na adresu: 

prihlasky.mov@seznam.cz a je nutno ji zaslat v povinném formátu, přihláška zaslaná 

e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte reply 

 

přihlášky po termínu pouze dle možností pořadatele a za zvýšený vklad 

Popisy kontrol: samoobslužně v centru závodů 

Kategorie: D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, 

H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, 

HDR, P 

kategorie DH10N a HDR mají trať značenou oranžovými fáborky dle zásad pro stavbu 

těchto tratí v prováděcích pokynech MSKS OS 

Vklady: DH 10N, DH 10C, DH12C 40,- Kč 

HDR, P    50,- Kč 

ostatní kategorie  80,- Kč 

 

Po termínu za dvojnásobný vklad, kromě kategorií HDR a P. 

Způsob úhrady vkladu: vklad uhraďte převodem na účet SK OB Ostrava 

č. účtu: 2100410057/2010, VS: 1706xxxx, kde xxxx je číslo vašeho oddílu nebo klubu 

dle adresáře ČSOS 

platbu převodem po termínu pro přihlášení, je nutné doložit při prezentaci, úhradu při 

prezentaci je nutno dohodnout předem se zpracovatelem přihlášek na e-mailové 

adrese prihlasky.mov@seznam.cz nebo telefonicky na č. 737 953 435 

Prezentace: v centru závodu od 8:30 do 9:15 hodin, oddíly a kluby, které nebudou mít změny, 

mohou prezentovat až do 10:00 hod. 

Start: čas 00 = 10:30 hod., intervalový dle startovní listiny, kromě kategorií HDR a P, které 

mají start v libovolném čase (limit pro start bude upřesněn v pokynech) 
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Vzdálenosti: parkoviště  - centrum do   500 m 

centrum – start  do 1000 m po modrobílých fáborcích 

centrum – cíl                0 m 

Občerstvení: z nabídky restaurace a z vlastních zdrojů, po doběhu voda v cíli, některé kategorie 

budou mít také občerstvení na trati (voda) 

WC a mytí: v prostorách restaurace, další možnost mytí je v řece Ondřejnici 

Parkování: dle pokynů pořadatelů na zpevněné ploše bez poplatku 

Protesty: písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč v termínu podle pravidel OB 

nebo poštou na adresu: René Vavřík, Dr. Martínka 1164/65, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se Soutěžním 

řádem a Prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2017 

Informace: na stránkách SK OB Ostrava (http://skob-ostrava.cz/), MSKSOS a ORISu 

k přihláškám na e-mailu: prihlasky.mov@seznam.cz 

Upozornění: pokyny k závodu budou vydány pouze v elektronické podobě a budou vyvěšeny na 

shromaždišti 

Funkcionáři závodu: ředitel závodu –  Josef Kroča 

hlavní rozhodčí – René Vavřík R2 

stavitel tratí – Tomáš Vavřík   

 

 

 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek. 

 

Rozpis byl schválen hlavním rozhodčím a SK MSKS OS dne 7. září 2017. 

 

 

Za SK OB Ostrava: 

Josef Kroča, ředitel závodu     Ing. René Vavřík, hlavní rozhodčí 
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