
Mistrovství MSKS OS na krátké trati 

5. závod JKŽ MSKS OS,  veřejný závod v OB 

 

POKYNY 
Pořadatelský orgán:   Moravskoslezský krajský svaz OS   

 

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., oddíl OB  

 

Datum konání: sobota 27. dubna 2019  

  

Centrum:            hospoda Sněženka - Mnichov,  místní část Vrbna pod Pradědem  

 

Prezentace:  točna autobusů 9:30 -10:30 hod  

 

Start 00:  11:00 – intervalově dle startovní listiny, kategorie HDR a P startují  

                                 v čase  0 – 60  

   

Vzdálenosti:  parkoviště  – centrum závodu      100 - 500 m 

                                 centrum – start              1800 m, modrobílé fáborky    

                      centrum – cíl     300 m 

 

Parkování: pouze na vyhrazených místech, dbejte pokynů pořadatelů!!!  

 

Systém  ražení:  Elektronický razicí systém SPORTident, v případě poruchy SI se 

průchod kontrolou razí do mapy!  Jeden čip nesmí být použit v 

závodě vícekrát. SIAC čipy je možné použít, ale krabičky NEBUDOU 

programovány v Air modu, takže je nutno s těmito čipy razit 

standardně.  Ve startovním koridoru bude umístěna krabička SIAC-

OFF. V cíli se razí. 

 

Mapa: Zbojnická stráň  1:10 000, ekv. 5m, formát A4, ISSOM 2017 

vodovzdorně upravena, stav 04/2019, mapovali: Matula, Lenhart, 

Cigoš  

 

Převlékání:  vlastní stany vzhledem k předpovědi nutné !!! 

Terén: horský les bez podrostu, místy velmi členitý – zbytky po těžbě kovů  

 

Zakázané prostory: veškeré lesní prostory v okolí shromaždiště.   

Upozornění:     na okrajích pastvin jsou elektrické ohradníky a za nimi hospodářská 

zvířata ………. 

Tratě DH10N, HDR:   v terénu označeno smajlíky 

 

Vyhlašování:  ihned po skončení závodu, bez kategorií HDR a P   



WC: TOI – TOI na shromaždišti    

Mytí:                          v řece, zákaz používání mýdla 

Časový limit:             90 min     

 

Uzavření cíle:              v 15 hod 

 

Výdej map: mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka  

První pomoc: v centru závodu, případnou další pomoc si každý účastník hradí ze 

svého zdravotního pojištění  

 

Občerstvení: v restauraci Sněženka bohatý  bufet  (polévky, klobásy, guláš, pivo, 

limo, …)  

 

Jury závodu: bude zveřejněna na shromaždišti  

 

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Proti oficiálním 

výsledkům na adresu: Richard Klech, Uhlířská 4, Bruntál 79201, email: 

richoklech@seznam.cz  

 

Ochrana o. údajů: přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 

zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to 

v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a 

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 

klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím 

explicitně fotografovi. 

 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu a Prováděcích 

předpisů. 

 

Informace:  ORIS, Richard Klech, e-mail: richoklech@seznam.cz , tel. 604 272155

     

Funkcionáři závodů: ředitel závodu: Radek Peňáz   

   hlavní rozhodčí: Richard Klech   

   stavitel tratí:  Vojtěch Matuš  

 

Poděkování sponzorům a partnerům:  

Biskupské lesy  - lesní správa Vrbno pod Pradědem, Město Vrbno pod Pradědem 

 

mailto:richoklech@seznam.cz


 

Parametry tratí: délka/převýšení a počet kontrol 

  

D10N 2050/40            8      H10N  2050/40           8 

D10C 2090/40            8      H10C  2090/40           9 

D12C  2100/55          10      H12C   2260/60         11 

D14C 2610/70          13      H14C  2940/75          13 

D16C  3310/90          15      H16C  4000/90          19 

D18C 3650/130        20      H18C  4580/200        22 

D20C 4050/140        17      H20C  5020/210        20 

D21C  4200/160        20      H21C  5200/230        24 

D35C  3620/140        19      H35C  4760/210        20 

D45C 3500/80          18      H45C  4120/190        21 

D55C 2980/70          16     H55C  3750/110        17 

D65C  2780/60          13     H65C  3200/100        17 

HDR   2050/40            8      H70C 2910/95           16 

P       3240/120          15 

 

Správný směr přejí pořadatelé ! 


