
Pokyny pro závodníky 
 

Mistrovství Moravskoslezského kraje v OB ve sprintu 

1. závod JKŽ MSKS s ID 4330 s koeficientem 1,02, veřejný závod v OB 

závod EUROLIGY. 
 

 

 

ředitel závodu hlavní rozhodčí stavitel tratí 

Eva Kociánová Milan Binčík Pavel Rychlý 

Technické provedení : TJ Opava, oddíl orientačního běhu 

Datum: sobota 7. dubna 2018 

Shromaždiště: Střední průmyslová škola stavební, Mírová 630/3, Opava  
GPS 49.9359742N, 17.8988514E  

Prezentace: 8 – 9.15 hodin, přístup pouze pro vedoucí 

Start: intervalový, 00 = 1000 hodin; HDR průběžný od startu 30 (v případě, 

že doprovod dětí v kategorii HDR se zúčastní závodu i individuálně, 

musí svou trať absolvovat před startem kategorie HDR) Mapy 

budou vydávány po startu. Povinný úsek na start. 

Vzdálenosti: parkování – shromaždiště  0 - 300 m     

 shromaždiště – start  400 m      modro-bílé fáborky 

 cíl – shromaždiště   300 m                            

Mapa : Opava City,  1: 4 000,  E = 2 m   

Stav: březen 2018, vodovzdorná úprava, formát A4  

Autor: Jiří Sýkora, ISSOM 2007  

Popisy kontrol: Popisy na mapě a u startovních listin. 

Terén: Zpevněné asfaltové nebo dlážděné městské komunikace, v některých 

úsecích travnatý povrch. Terén rovinatý nebo s mírným převýšením. 

Způsob ražení: SportIdent, při poruše mechanické ražení do poliček R na mapě 

Zakázaný prostor: veškerý prostor mimo shromaždiště 

Časový limit: délky tratí a předpokládané časy vítězů podle SŘ MSKS OB 

Občerstvení: u vyčítání voda 

Převlékání: pouze prostory školního hřiště, je možno postavit oddílové stany,  

WC: v budově střední školy na shromaždišti, cestou na start ani na startu WC 

není, zákaz vstupu s hřeby 

Umývání: pouze v omezeném možnosti  

Prosíme, dodržujte ve všech prostorách shromaždiště pořádek. 

První pomoc: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská 

první pomoc bude poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující  

lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

Parkování: Na parkovišti u shromaždiště za poplatek 50,- Kč, okolní parkovací plochy 

Magistrátu města Opavy za poplatek dle vyhlášky Statutárního města 

Opavy. 

Výsledky: předběžné výsledky budou vyvěšené na shromaždišti 

Výdej map: mapy nebudou odebírány, věříme ve fair play chování 

Vyhlášení výsledků: přibližně ve 12 hodin; kategorie HDR budou odměněni všichni startující, 

u ostatních kategorií první tři v pořadí  

Jury: bude nabídnuto:  J. Juřeník(MOV), Z. Jakobi(HAV),  J.Zajíc(LOV) 

Předpis: závodí se podle pravidel OB a SŘ soutěží ČSOS a MSKS 

Protesty: s poplatkem 100,- Kč lze podat v písemné podobě u hlavního rozhodčího 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod proběhne 

v městské zástavbě, závodníci budou překonávat veřejné komunikace. 

Provoz bude omezen, nikoliv vyloučen.  Prosíme o zvýšenou opatrnost.    

Kategorie HDR bez fáborků. 

 

 



   

Pokyny pro závodníky 
 

Veřejného závodu v OB ve sprintových štafetách 

 
 

Technické provedení: TJ Opava, oddíl orientačního běhu 

Datum: sobota 7. dubna 2018 

Shromaždiště: Obchodní centrum Slezanka, Horní náměstí 4, Opava  
GPS 49.9386025N, 17.9017997E  

Prezentace: 8 – 9.15 hodin současně s jednotlivci nebo 14 -14.30 hodin v centru 

štafet 

Start: ve vlnách  DH21, DH16            15:00 hodin 

                 DH12, DH45, MIX   15:10 hodin 

Vzdálenosti: parkování – shromaždiště  100 -1000 m     

 shromaždiště – start  0 m 

 cíl – shromaždiště   0 m                            

Mapa: Opava City,  1: 4 000,  E = 2 m   

Stav: březen 2018, vodovzdorná úprava, formát A4  

Autor: Jiří Sýkora, ISSOM 2007  

Popisy kontrol: Popisy pouze na mapě. 

Terén: Zpevněné asfaltové nebo dlážděné městské komunikace, v některých 

úsecích travnatý povrch. Terén rovinatý nebo s mírným převýšením. 

Způsob ražení: SportIdent, při poruše mechanické ražení do poliček R na mapě 

Zakázaný prostor: veškerý prostor mimo shromaždiště  

Občerstvení: u vyčítání voda 

Převlékání: v prostorách obchodního centra Slezanka 

WC: veřejné WC v prostorách předávky a cíle, je to placené WC, kdo 

se prokáže svým čipem má to bezplatně, zákaz vstupu s hřeby !! 

První pomoc: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská 

první pomoc bude poskytována pouze po doběhu v cíli. Následující  

lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

Parkování: Parkovací plochy Magistrátu města Opavy za poplatek dle vyhlášky 

Statutárního města Opavy. 

Výsledky: předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti 

Výdej map: Mapy budou vydávány po startu posledního úseku. 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod proběhne 

v městské zástavbě, závodníci budou překonávat veřejné komunikace. 

Provoz bude omezen, nikoliv vyloučen.  Prosíme o zvýšenou opatrnost.    

 

  

 

ředitel závodu hlavní rozhodčí stavitel tratí 

Eva Kociánová Milan Binčík Pavel Rychlý 

 

 

  



Systém předávky a doběhu do cíle pro sprintové čštafety 

 

 
 

  



Placené parkoviště – Opava centrum 

 

 


