Rozpis závodu
Koleje 2017
7. závod žebříčku MSKSOS
Rankingový závod s koeficientem 1.0
veřejný závod v OB
kód závodu 3891

Klasifikace závodu

Pořádající orgán
Pořádající subjekt
Datum
Centrum závodu
Parkování

Vzdálenosti
Prezentace
Start

denní závod jednotlivců na klasické trati s intervalovým startem a pevným pořadím kontrol.
Vzhledem k charakteru lesa, bude tento závod spíše dlouhým middlem, s co možná nejvíce volbami
posupů. Doufáme že tento závod se bude závodníkům více líbit.
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů
OOB TJ Baník Ostrava (AOV)
28.10.2017
areál restaurace Porubská myslivna, V Zahradách 2180/210, 70800 Ostrava Poruba
K areálu restaurace je mimo dopravní obsluhy vjezd zakázán. Využijte proto bezplatné parkovcí
plochy u kolejí VŠB TU Ostrava a technologického parku, které budou o víkendu prázdné. Trasa
od těchto ploch (1 km) bude značena fáborky.

parkoviště - centrum 1000m
centrum - start
250 m
centrum - cíl
200 m
9:15 - 10:15
Závodníci, kteří platili po 25.10 musí platbu prokázat potvrzením.
11:00 intervalový
Kategorie HDR a P startují v odděleném startovním koridoru, kdykoliv v časovém rozmezí od
11:00 do 12:15 hodin (od startovního času 0 do 75) přes startovací krabičku dle pokynů pořadatele
na startu.
Startovní koridor je 3-minutový, závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým
startem, při průchodu startovními koridory je povinen si vynulovat a zkontrolovat SI čip.

Cíl
Způsob ražení

Kategorie
H10N, D10N

Mapa

Zvláštní značky
Zakázané prostory

Povinné úseky
Popis terénu
Popisy kontrol
Časový limit
Občerstvení
Zdravotní služba
WC
Výsledky
Vyhlášení vítězů
Protesty

Funkcionáři

Informace
Předpis

Po oba Ve vzdálenosti 200m od centra závodů. Sběrná kontrola není veřejná. Závodník je po
doběhu povinen odevzdat v cíli mapu, výdej map od 12:15
Elektronický systém SPORTIdent (SI) pro všechny kategorie. Závodník je ve startovním koridoru
povinen vymazat data z SI (krabička „clear“) a zkontrolovat vymazání (krabička „check“), orazí
předepsané kontroly v závodě a skončí oražením SI jednotky na cílové čáře. Při poruše elektronického systému značení průchodu kontrol závodník orazí kontrolu kleštičkami do mapy do políček
označených „R“, toto ražení (mapu) je pak povinen předat rozhodčímu v cíli, tento ji označí jménem
a registračním číslem závodníka.
Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.
Závodník je povinen vyčíst svůj SI čip bezodkladně po doběhu v centru závodů.
Jednoduchá smajlíková trať po cestách a pěšinách. Na závodní trati bude na každé křižovatce,
v případě správného rozhodnutí umístěný smějící se „smajlík“. Naopak na chybných volbách bude
umístěn smajlík co se mračí, tzv. „mračoch“. Pokud dítě potká „mračocha“, znamená to, že zvolená
cesta je chybná. Musí se vrátit zpět na křižovatku a zvolit jinou cestu, na které bude „smajlík“.
Koleje 2017, 1:10000, E 5m, ISOM2000, A4, mapoval O. Vlach, stav září 2017, mapy budou voduvzdorně upraveny.
Mnohdy nezřetelné hranice mezi porosty, výrazná rozhraní jsou v mapě otečkovaná. Vysoký podrost mnohdy (v souladu s mapovým klíčem) označen jako hustník.
zelené kolečko výrazný strom
zelený křížek
vývrat
černý křížek
lavička, jiný objekt
Zákaz vstupu do prostoru polí, značka č. 415 obdělávaná půda.
Zákaz vstupu do oplocenek, značka č. 522 plot a 524 vysoký plot.
Cestou na start zákaz vstupu do lesa mimo značenou cestu.
Sběrka – cíl (značeno červenými fáborky)
Městský les s hustou sítí pěšin a v různých částech lesa odlišnou průběžností.
K dispozici v centru závodů na informačních tabulích.
150 minut
V cíli voda se šťávou. V centru závodů restaurace Myslivna.
První pomoc v cíli, Ostravská fakultní nemocnice cca 2 km.
V centru závodu použijte zařízení restaurace Myslivna.
Průběžné v centru závodu, konečné v ORISu.
Ihned po skončení závodu. Kategorie HDR je nesoutěžní, každý účastník dostane diplom.
Písemně, doložené 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.
ředitel
Jiří Vlach
hlavní rozhodčí Oldřich Vlach
R2
stavitel tratí
Renata Vlachová R3 + Jiří Vlach
IT
Milan Binčík
jury
Josef Juřeník, Ondřej Lichý, Marek Rigó

oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=3891

Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel orientačního běhu a soutěžního řádu
MSKSOS.

