
ROZPIS ZÁVODU 

Ostrá Hůrka 2019 
Žebříček-B Morava Český pohár štafet C 
Jarní žebříček MSK Česká liga klubů C 
Ranking (koeficient 1.04) Mistrovství MSK štafet 
veřejný závod veřejný závod štafet 

 
DATUM A KLASIFIKACE ZÁVODŮ 

6.4.2019 - klasická trať (jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati) 
7.4.2019 - štafety (jednorázový denní závod štafet) 

 
POŘADATEL 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekt: OOB TJ Baník Ostrava (AOV) 

 
ZÁVODNÍ CENTRA A MÍSTA KONÁNÍ ZÁVODŮ [mapa] 

6.4.2019 - centrum Ostrá Hůrka, závodní prostor ohraničený silnicí I11 (Opava-Ostrava), 
Hřbitovní (I11 - Smolkov), Slezského odboje (I11 - Háj v.S.) + 0.5 km na východ 

7.4.2019 - centrum Smolkov, závodní prostor ohraničený silnicí I11 (Opava-Ostrava) 
Hřbitovní (I11 - Smolkov), Vančurova, Opavská (Háj v.S. - Lhota v.S.) 

 
KATEGORIE 

6.4.2019 
ŽB-Morava 
  D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D70B, D75B 
  H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B 
JKŽ MSK 
  DH10N (liniová trať, bez doprovodu, podle soutěžního řádu MSKSOS) 
  D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 
  H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 
Veřejný závod 
  HDR (děti s doprovodem), P (trať na úrovni D14C), T (trať na úrovni H40B) 
 

7.4.2019 
Český pohár štafet  
  D18, D21, H18, H21 

do ČPŠ bodují pouze klubové štafety. Složení štafet dle pravidel a SŘ ČSOS 
startovat může v každé kategorii i štafeta smíšená (z více klubů), ale nehodnotí se do ČPŠ a ČLK  

Mistrovství MSK štafet, veřejný závod štafet 
  DH12, DH14 
  tříčlenné štafety, možnost startu i „neoddílových“ štafet  
  D105, D135, D165, H105, H140, H165 

tříčlenné štafety veteránů, dle SŘ MSK, minimální věk člena štafety je 35 let, kratší 2 úsek 
  MIX 

tříčlenné štafety, délka jednoho úseku cca 4 km  
Předepsané časy vítězů dle platných soutěžních řádů ČSOS a MSK .  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5090
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5094
http://msksos.cz/index.php?menu=4&submenu=1&action=race&rid=60
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5093
https://oris.orientacnisporty.cz/Ranking
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=cs&mid=1RsvvjhRKW3Jl3xadMCU0cCCc5Q31MrRt&ll=49.88853166570782%2C18.072256899999957&z=14


PŘIHLÁŠKY 
Do pondělí 25.3.2019, 23:59 v informačním systému ORIS, sobota 4292, neděle 4293 
neregistrovaní a cizinci na e-mail ob.aov@seznam.cz (přihláška je platná po potvrzení příjmu). 
Po termínu jen dle možnosti pořadatele za zvýšený vklad (neplatí pro HDR a P). 
Přihlášky na prezentaci v den závodu pouze dle možností pořadatele. 
Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy! 
Do přihlášky prosím uveďte počet SI čipů požadovaných k zapůjčení. 

 
VKLADY 

 

6.4.2019 
DH10, DH12, HDR   40,- 
DH14B, DH14-18C, DH35+C, P, T 100,- 
DH21C, DH60+B 150,- 
DH16-20B, DH35-55B 200,- 
DH21B 220,- 

7.4.2019 
DH18, DH21 630,- 
DH12, DH14 300,- 
MIX 450,- 
DH105, DH135, DH165 520,- 
 

půjčovné SI čipu (za den)   40,- 
 
Veškeré platby zasílejte na účet: 

Název účtu TJ Baník Ostrava OKD 
Adresa Budečská 2, Ostrava, 701 37 
Číslo účtu 1644300329/0800 
Banka Česká spořitelna 
Var. symbol 222xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS 2019 

 
SYSTÉM RAŽENÍ 

Elektronické - SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení 
SIAC. Požadavky na zapůjčení SI-čipu. (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu 
proveďte společně s vkladem. 

 
PREZENTACE 

na sobotu: 6.4. 8:00-11:00 v centru sobotního závodu 
na neděli: 6.4. 8:00- 8:30  v centru sobotního závodu 

7.4. 8:00- 8:30  v centru nedělního závodu, pouze pro ty oddíly, které se  
nezúčastní sobotního závodu a případné změny 

Soupisky: v přihláškovém systému ORIS bude možné do soboty do 20:00 
zahraniční soupisky možno odevzdat v sobotu na prezentaci 

 
VZDÁLENOSTI 

sobota 
parkoviště - centrum 1800 m 
centrum - start   900 m 
centrum = cíl = prezentace 

neděle 
parkoviště - centrum 700 m 
centrum - ubytování < 9 km 
centrum = start = cíl = prezentace 

 
START 

sobota intervalový 00=12:00 
neděle ve vlnách od 9:30  

http://oris.orientacnisporty.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4292
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4293


MAPA 
sobota - Ostrá Hůrka 2019, 1:15000, E 5m, březen 2019, ISOM 2017, kategorie DH16-21B 

 Ostrá Hůrka 2019 (desítka), 1:10000, ostatní kategorie 
mapovali M. Telecký a M. Sikora  

neděle - Smolkov + Lhota 2019, 1:10000, E 5m, březen 2019, ISOM 2017 
mapovali B. Háj a M. Telecký 
 

Všechny mapy budou vodovzdorně upraveny. 
Náhled starých map pro OB "Ostrá hůrka" a “Lhota” k dispozici v online archivu map ČSOS. 

 
POPIS TERÉNU 

Středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí terénní 
pozůstatky 2. světové války, střední hustota komunikací. 

 
PARKOVÁNÍ 

Organizované pořadatelem u nádraží Háj ve Slezsku (sobota) a v obci Smolkov (neděle). 
 
UBYTOVÁNÍ 

Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli v tělocvičnách okolních obcí, cena za osobu 
90,- Kč. Požadavky na ubytování uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s vkladem. Na 
stránkách závodu uvedeme kontakty na ubytovací zařízení v okolí. 

 
STRAVOVÁNÍ 

V centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.  
 
PROTESTY 

Protesty proti startovní listině lze podat na adresu milan.bincik@gmail.com.  
Protesty proti výsledkům písemně, doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu 
podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 poštou na adresu Monika Krejčíková, Nad 
Stráněmi 4679,76005 Zlín. 

 
FUNKCIONÁŘI 

Ředitel závodu: Miroslav Hrubý 
Hlavní rozhodčí: Monika Krejčíková (R1) 
Stavitel tratí: Jiří Vlach (zatím R3, do závodu získá R2) 

 
KONTAKT 

Informace lze získat adrese: oldrich.vlach@gmail.com 
 

PŘEDPIS 
Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, soutěžního řádu ČSOS a MSK. 

 
UPOZORNĚNÍ 

Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru. 
Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu. 
  

http://mapy.orientacnisporty.cz/cs/authors/773
http://mapy.orientacnisporty.cz/cs/authors/75
http://mapy.orientacnisporty.cz/cs/authors/419
http://mapy.orientacnisporty.cz/cs/authors/773
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/ostra-hurka-1994
http://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/lhota-1993
http://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/pravidla-ob-2019.pdf
http://www.orientacnisporty.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/sr-ob19.pdf
http://www.msksos.cz/soubory/dokumenty/2019/SR_MSKSOS_2019.pdf


CEYOC 
Závody budou probíhat v koordinaci s dorosteneckým  CEYOC. V pátek se můžete zúčastnit 
přidruženého sprintu v Dolní oblasti Vítkovic, v sobotu i neděli fandit českému týmu. 

 
ŠKOLKA 

Pořadatelé se budou snažit zajistí školku na sobotu, podrobnosti budou v pokynech. 
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů 
v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu v informačním 
systému ORIS. 
 

FOTOGRAFOVÁNÍ 
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti 
o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., 
Občanského zákoníku. 
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na 
závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Soutěžní komise ČSOS i MSK schválila rozpis dne 3.2.2019 
 
  

http://ceyoc.eu/2019/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5197


 
 

   

     

     

 
 

 

 

 
 

   

http://www.steeltec.cz/
http://www.orientacnisporty.cz/
https://www.ataco.cz/cs/index.html
https://www.sporticus.cz/
https://www.suninvent.cz/
https://www.tmapy.cz/
https://www.toitoi.cz/
http://www.zaket.cz/


     

     

  

 


