POKYNY
Mistrovství Moravy 2019
Žebříček-B Morava
Jarní žebříček MSK
Ranking (koeficient 1.04)
veřejný závod

Český pohár štafet C
Česká liga klubů C
Mistrovství MSK štafet
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)

SPOLEČNÁ ČÁST
ZÁVODNÍ CENTRA, PROSTORY 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.)
UBYTOVÁNÍ
Pořadatel zajišťuje ubytování v tělocvičně ZŠ generála Heliodora Píky ve Štítině (za 70 Kč).
Tělocvična bude otevřena v sobotu od 17:00 a v neděli bude od 9:00 uzavřena.
DOHLÁŠKY
Změny jsou možné dle možností pořadatele pouze přes emailovou adresu
ob.aov@seznam.cz (přihláška je platná po potvrzení příjmu). Dohlášku pošlete v
předepsaném formátu ČSOS.
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. Majitelé bezkontaktních čipů (SIAC) tak mohou orazit kontrolu
na vzdálenost cca 20 cm. Bezkontaktní čipy se automaticky nastartují při oražení krabičky
CHECK ve startovním koridoru. Při oražení cílové krabičky se čip vypne. V případě poruchy
jednotek SI na kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi
do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen závodník předat ke
kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod
nedokončil.
POPIS TERÉNU
Středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí terénní
pozůstatky 2. světové války, střední hustota komunikací.
PŘEDPIS
Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, soutěžního řádu ČSOS a MSK.
Řídí se jimi také směrné časy pro vítěze v jednotlivých kategoriích.
ZAKÁZANÉ PROSTORY
Platí zákaz vstupu do oplocenek a do vyšrafovaných míst v mapě. Mimo vlastní závod je
zakázaný vstup do lesa v okolí shromaždiště a to v rozsahu vymezeném prostorem závodu.

PROSTOR ZÁVODU
Veškerý les v okolí centra závodu.
WC, MYTÍ
TOI-TOI v centru závodu. K dispozici bude voda z cisterny.
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.
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
V centru závodů bude otevřena školka, do které si můžete odložit děti na dobu nezbytně
nutnou.
PARKOVÁNÍ

V sobotu v areálu restaurace na hřišti
V neděli v areálu společnosti Agronet
Striktně dodržujte místa k parkování a dodržujte pokyny pořadatelů na místě.
Blokování příjezdových cest může vést k diskvalifikaci závodníka.
Doporučujeme cestovat vlakem.
ZDRAVOTNÍK
Závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli.
JURY
Složení bude vyvěšeno na informační tabuli v centru závodu.
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.

STRAVOVÁNÍ
V centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem.
VZDÁLENOSTI
sobota
parkoviště - centrum
1800 m
centrum - start S1 800 m, S2 700 m
centrum = cíl = prezentace

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

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.
FUNKCIONÁŘI
Ředitel závodu:
Miroslav Hrubý
Hlavní rozhodčí:
Monika Krejčíková (R1)
Stavitel tratí:
Jiří Vlach (R2)
KONTAKT
Informace lze získat adrese: oldrich.vlach@gmail.com

KLASICKÁ TRAŤ 6.4.2019
CENTRUM
Ostrá Hůrka (49.8919831N, 18.0917403E)
PREZENTACE
6.4. 8:00-11:00 v centru sobotního závodu
Prosíme závodníky, aby ve vlastním zájmu na prezentaci přišli včas, protože prezentace bude
ukončena ve stanoveném čase a po tomto termínu již nebudou vyřizovány žádné požadavky
na dohlášky a změny.
MAPA
Ostrá hůrka 2019
1:15 000, E= 5 m, březen 2019, pro DH16-21B, H35B, H21C
Ostrá hůrka 2019 (desítka)
1:10 000, E= 5 m, březen 2019, pro ostatní kategorie
Autoři Martin Telecký, Miroslav Sikora, Bohumil Háj. Mapa je vytištěna na voděodolný papír
pretex. Zvláštní značky: černý křížek - jiný umělý objekt, zelený křížek - vývrat
Náhled staré mapy pro OB "Ostrá hůrka" k dispozici v online archivu map ČSOS.
POPISY KONTROL
Budou na mapě. Samostatně také předem v centru závodu.
START
00 = 12:00 intervalový
Start S2 pro kategorie HDR, P, T, DH10N, D10C, D55C, D70B, H10C, H70C, H75B
Cesta na starty bude značena na start S1 modrobílými fáborky, na start S2 zelenobílými.
Na který start má závodník jít, je rovněž vyznačeno v popisech.
Veřejný závod (kategorie HDR, P, T) startuje volně na startovací krabičku v 00 – 120.
Mapy se odebírají až po odstartování.
CÍL
V centru závodu. Krabičky v cíli jsou nastaveny v bezkontaktním režimu.
POVINNÉ ÚSEKY
Závodníci ze startu S1 jsou povinni dodržet vyznačený průchod pro přeběh silnice Velká
Polom - Háj ve Slezsku. Nedodržení povede k diskvalifikaci.
ČASOVÝ LIMIT
150 minut
OBČERSTVENÍ
Voda v cíli. A na dvou občerstvovačkách.
VÝDEJ MAP
Po ukončení startu.
VÝSLEDKY
Předběžné výsledky budou průběžně vyvěšovány v cíli, konečné na stránce závodu.
Vyhlášení výsledků cca v 16:00 v centru závodů. Vyhlašování budou první tři závodníci, mimo
kategorie HDR, P a T.
PARKOVÁNÍ
Organizované pořadatelem u fotbalového hřiště v Háji ve Slezsku.
Neparkujte mimo vymezené plochy.
Nebudeme vybírat parkovné.
Pro příjezd nepoužívejte cestu z obce Velká Polom, která protíná závodní prostor. Od
10:00 bude probíhat v prostoru mezinárodní závod CEYOC a závodníci budou tuto cestu
přebíhat.
Neblokujte provoz aut pořadatelů u Ostré Hůrky zastavováním u centra, výrazně byste
komplikovali průběh závodu.

PARAMETRY TRATÍ
kategorie

délka

převýšení

kategorie

délka převýšení

kategorie

délka převýšení

H10N D10N

2.0

55

D20B D35B D21C

6.3

310

H60B

5.9

230

D10C

1.8

70

H20B H35B H21C

9.5

410

D65B H65C

3.4

125

H10C

2.1

70

H21B

11.9

570

H65B D55B D45C

4.8

185

D12C

2.4

80

D21B

7.8

370

H55C

4.4

165

H12C D14C

2.7

90

D40B

5.9

240

H70B D60B

3.8

130

D14B H14C

3.6

120

H40B

8.5

390

H75B D70B D55C

3.0

80

H14B D16C

4.1

185

D45B H16C

5.3

250

H70C

2.0

55

D16B D18C

4.9

215

H45B H35C

7.6

365

P

3.0

100

H16B H18C

6.5

315

H50B

6.5

305

T

5.9

260

D18B

6.2

270

D50B D35C

5.0

200

HDR

2.1

55

H18B

8.4

375

H55B H45C

6.1

260

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Závodníci ze startu S1 přebíhají frekventovanou silnici III třídy.
Dopravu budou pořadatelé zpomalovat, přesto dbejte zvýšené opatrnosti.
Závodník je účastníkem silničního provozu.
Kategorie H21B, H20B, H21C, H35B přebíhají méně frekventovanou silnici III třídy, dbejte
zvýšené opatrnosti při přebíhání, jste účastníky silničního provozu.

ŠTAFETY 7.4.2019
CENTRUM
Smolkov, louka nad ulicí “pod Vesníkem” (49.8981342N, 18.0679008E)
PREZENTACE
6.4. 15:00- 15:30 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.
Prosíme závodníky, aby ve vlastním zájmu na prezentaci přišli včas, protože prezentace bude
ukončena ve stanoveném čase a po tomto termínu již nebudou vyřizovány žádné požadavky
na dohlášky a změny.
SOUPISKY
V přihláškovém systému ORIS bude možné doplnit soupisky do soboty do 20:00
Zahraniční soupisky možno odevzdat v sobotu na prezentaci.
Změna čísla čipu po startu prvních úseků bude možná pouze za poplatek 40 Kč.
Špatně vyplněná soupiska (především špatné číslo čipu) je důvodem k diskvalifikaci celé
štafety.
STARTOVNÍ ČÍSLA
Startovní čísla štafet si vyzvedněte v neděli na prezentaci. Podmínkou jsou řádně a včas
odevzdané soupisky. Startovní číslo musí být umístěné viditelně na prsou.
MAPA
Smolkov + Lhota 2019
1:10 000, E= 5 m, březen 2019
Autoři Martin Telecký, Bohumil Háj.
Mapa je vytištěna na voděodolný papír pretex.
Zvláštní značky: černý křížek - jiný umělý objekt, zelený křížek - vývrat
Náhled staré mapy pro OB “Lhota” k dispozici v online archivu map ČSOS.
POPISY KONTROL
Pouze na mapě.
START
00 = 9:30 ve vlnách.
CEYOC
9:30 = 00
DH14, H21, MIX
10:00 = 30
W18E, M16E
9:35 = 05
D18, H18, D165
10:05 = 35
W16E, M18E
9:40 = 10
D21, H105
9:45 = 15
DH12, H135, H165
9:50 = 20
D135
Hromadný start nevyběhnutých úseků proběhne cca ve 12:15, bude upřesněno speakerem.
POVINNÉ ÚSEKY
Závodníci jsou povinni dodržet koridor mezi veřejnými kontrolami a koridor od sběrky do cíle.
Nedodržení povede k diskvalifikaci.
ORGANIZACE PŘEDÁVKY
Závodník dobíhající od sběrné kontroly odhodí na vyhrazeném místě mapu a pokračuje na
předávku. Nejprve razí cílovou kontrolu, poté předává dalšímu úseku. Odbíhající závodník si
vyzvedne cestou na start ve výdejně mapu. Závodník je zodpovědný za to, že si vezme
správnou mapu. Mapy jsou označeny číslem štafety a číslem úseku (například 101.1).
Závodníci na třetím úseku dobíhají vlastním koridorem. Pořadí závodníků posledních úseků v
cíli je dáno pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je umístěna až za
cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí závodníci posledních úseků zachovat
doběhové pořadí až do okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky.
CÍL
V centru závodu. Uzavření cíle je v 14:00.
Krabičky cíle 1. a 2. úseku (předávka) jsou nastaveny v bezkontaktním režimu.

LIMIT
200 min/štafeta
PARKOVÁNÍ
Organizované pořadatelem v areálu společnosti Agronet, parkovné 20 Kč.
Neparkujte mimo vymezené plochy.
PARAMETRY TRATÍ
1 a 3 úsek
kategorie

délka

převýšení

DH12

3.0

90

DH14

3.6

D18

kategorie

2 úsek

délka

převýšení

délka

převýšení

D135

4.1

140

3.6

125

150

D165

3.5

140

3.0

120

4.1

180

H105

5

220

4.4

200

H18

5.8

240

H135

4.7

175

4.1

145

D21

5.4

200

H165

3.9

155

3.2

130

H21

7.2

290

mix

4.0

155

2.9

135

PLÁNEK CENTRA

CÍL
V centru závodu. Uzavření cíle je v 14:00.
Krabičky cíle 1. a 2. úseku (předávka) jsou nastaveny v bezkontaktním režimu.
O pořadí rozhoduje průběh cílovou čárou. Krabička cíle 3. úseku bude nastavena na
kontaktní ražení. Bude ji mít rozhodčí, který je zodpovědný, aby pořadí ražení odpovídalo
pořadí na cílové čáře. Dbejte proto jeho pokynů.
VÝDEJ MAP
Mapy se budou vydávat ve 12:30 (po hromadném startu zbylých úseků)
VÝSLEDKY
Předběžné výsledky budou zveřejněny v centru závodu. Oficiální výsledky budou na webové
stránce závodu. Vyhlášení výsledků po doběhu, cca v 13:00 v centru závodů, vyhlašováni
budou první tři nejlepší štafety v každé kategorii. Kategorie MIX se nevyhlašuje.

