
R O Z P I S 
Mistrovství Moravskoslezského kraje v OB a závod Euroligy OB ve sprintu  

a veřejný závod štafet 
 
Datum konání: neděle 28. dubna 2019 
Centrum: Orlová, areál letního kina 
Parkování: Parkoviště před kinem, GPS souřadnice 49.8681183N, 18.4328283E. 
Vzdálenost parkoviště – centrum: 100–200 m 
Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz ČSOS  
Pořádající subjekt: Orientační běh Havířov 
Občerstvení: Stálý bufet letního kina 
Možnost převlékání: V zastřešeném hledišti letního kina, případně v oddílových stanech na 
vymezených místech v areálu letního kina. 
Upozornění: VŠICHNI ZÁVODNÍCI SE ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 
Provozování jakékoli prodejní či propagační činnosti a shromaždišti je možné pouze 
s předchozím souhlasem ředitele závodu. 
Upozornění o zpracování osobních údajů: Účastníci svou účastí na akci souhlasí s tím, že 
mohou být objektem pořizování obrazových či audiovizuálních záznamů v rámci zpravodajské 
licence. Pokud s takovýmto zpracováním závodník či jiný účastník akce nesouhlasí, nechť to 
osobně oznámí osobě, která tyto záznamy pořizuje. Ta je pak povinna se zpracování příslušných 
dat zdržet. 
Informace: Na stránce závodu v ORIS. V případě potřeby lze kontaktovat pořadatele  
e-mailem na adrese hav@orientacnibeh.cz. V urgentních případech kontaktujte ředitele závodu 
na tel. 777254320. 
Protesty: K rukám hlavního rozhodčího, vklad 100 Kč. Písemně doručené v termínu dle 
Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: Orientační běh Havířov, Dělnická 
25, 736 01 Havířov-Město. 
 
Dílčí rozpis pro závod ve sprintu 
 
Klasifikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím 
kontrol. 
Zařazení do soutěží: 6. závod JKŽ MSKSOS 2019, 3. závod Euroligy 2019 – Euroregionální 
liga orientačního běhu / Euroregionalna Liga Biegu na Orientację, Ranking. 
ORIS ID 4981, rankingový koeficient 1,02 
Prezentace: v centru závodu 8:00 až 9:15 h 
Start 00: 10:00 hod., intervalový dle startovní listiny. 
Kategorie pro veřejnost (HDR a P) libovolný start (bude upřesněno v pokynech). 
Kategorie  
Soutěžní kategorie: 
D10C, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65 
H10C, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H70 
Kategorie pro veřejnost: 
HDR, P 
„Liniové tratě“ v závodě s ohledem na charakter terénu nejsou. Trať kategorie HDR je velmi 
jednoduchá vedená pouze po chodnících parkové části lesoparku. Závodníkům, kteří běžně 
závodí v H10N a D10N, doporučujeme se přihlásit do H10C resp. D10C, i tyto kategorie mají 
celou trať vedenou pouze po chodnících v parkové části prostoru. 
Způsob ražení: SportIdent – nebude nastaven v bezkontaktním režimu 



Přihlášky: do pondělí 22. 4. 2019 do 23:59 v systému ORIS. Neregistrovaní závodníci 
pomocí jednorázové přihlášky v ORIS na tomto odkazu: 
https://oris.orientacnisporty.cz/JednorazovaPrihlaska?id=4981 
Dodatečné přihlášky za zvýšené startovné budou přijímány pouze e-mailem na adresu 
hav@orientacnibeh.cz. Dodatečná přihláška bude akceptována dle možností pořadatele a je 
platná až po doručení potvrzení přijetí. 
Startovné:  

 Základní vklad  
do 22. 4. 2019 

Přihláška po  
22. 4. 2019 a na místě 

DH10C, DH12 40 Kč 50 Kč 
HDR 50 Kč 50 Kč 
P 80 Kč 80 Kč 
DH14–DH16, H65, H70, 
D65 80 Kč 120 Kč 

DH18–DH55 100 Kč 150 Kč 
 
Poplatek za zapůjčení SI 40,- Kč, za ztrátu SI se účtuje 800,-Kč. 
Způsob úhrady:  
Převodem na účet č. 2900114694/2010, VS: 4981XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle 
adresáře ČSOS) nebo na místě v hotovosti. V případě převodu prosím s sebou vezměte doklad 
o úhradě z banky. 
Mapa: LETNÍ KINO, 1:4 000, e = 5, mapoval: Zdeněk Jakobi, formát A4, mapa 
vodovzdorně upravena 
Terén: Parková část lesoparku a přilehlá sídlištní zástavba 
Vzdálenosti: centrum – start: 200 m 

cíl – centrum: 0 m 
 
Předpis: Závod se řídí platnými Pravidly OB sekce OB ČSOS, Soutěžním řádem 
Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů pro soutěže v OB pro rok 2019  
a Prováděcími předpisy k soutěžnímu řádu MSKSOS pro soutěže v OB pro rok 2019. 
Předpokládané časy vítězů a časový limit dle Soutěžního řádu MSKSOS pro rok 2019. 
 
Funkcionáři závodu:  
ředitel závodu: Tomáš Sochor, R2 
stavitel tratí:  Zdeněk Jakobi, R2 
hlavní rozhodčí: Hana Sochorová, R2 

Rozpis byl schválen SK MSKS ČSOS dne 18. března 2019.  

Dílčí rozpis pro veřejný závod smíšených sprintových štafet 
 
Klasifikace závodu: Veřejný jednorázový závod čtyřčlenných smíšených štafet ve sprintu. 
Prezentace: v centru závodu 13:30 až 14:00 
Start 00: 14:30 hod. ve vlnách dle Pokynů. 
Kategorie: DH12, DH16, DH21, DH45, MIX 
Pravidla pro složení štafety:  
Štafeta je složena ze čtyř závodníků libovolného pohlaví splňujících podmínku věku. 
(DH12 max.12 let, DH16 max.16 let, DH45- min.45 let, MIX jakýkoliv věk) 
Pro kategorie DH16, DH21 a DH45 platí: 
Pokud na úseku startuje žena, obdrží mapu na startu nebo po předávce. 



Pokud na úseku startuje muž, poběží po startu nebo předávce nejdříve okruh o délce 500 m  
a teprve potom obdrží mapu. 
Štafety mohou být složeny i z různých klubů a oddílů.  
Každý závodník smí běžet nejvýše jeden úsek. 
Startovné za celou štafetu: 
DH12:   140 Kč 
Ostatní kategorie: 250 Kč 
Dodatečné přihlášky nejsou možné! 
Platba předem na účet č. 2900114694/2010, VS: 4989XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle 
adresáře ČSOS) nebo na místě v hotovosti. V případě platby bankovním převodem prosím 
neslučujte platbu za štafety s platbou za sprint. 
Poplatek za zapůjčení SI 40,- Kč, za ztrátu SI se účtuje 800,-Kč. 
Přihlášky: do pondělí 22. 4. 2019 do 23:59 v systému ORIS.  
Soupisky štafet v ORIS do soboty 27. 4. 2019 12:00.  
Soupisky nevložené do ORISu v termínu je nutné odevzdat v den konání závodu na 
prezentaci dopoledního sprintu (do 12:00). Papírová soupiska musí obsahovat oddíl, jména, 
čísla čipů všech závodníků ve štafetě. 
Ražení: SPORTIdent, – nebude nastaven v bezkontaktním režimu 
Mapa: LESOPARK, 1:4 000, e = 5, mapoval: Zdeněk Jakobi, formát A4, mapa vodovzdorně 
upravena – popisy pouze na mapě. 
Terén: Parková a lesní část lesoparku. Doporučujeme plnohodnotné lesní oblečení. 
Vzdálenosti: 0 m, start i cíl v centru. 
Délky tratí (jeden úsek): 
DH12  1,7 km 
DH16  2,2 km 
DH21  2,8 km 
DH45  2,2 km 
MIX  2,2 km 
 
Předpis: Závod se řídí platnými Pravidly OB sekce OB ČSOS. 
 
Funkcionáři závodu:  
ředitel závodu: Tomáš Sochor, R2 
stavitel tratí:  Zdeněk Jakobi, R2 
hlavní rozhodčí: Zdeněk Juračka, R3 
 
Rozpis pro štafetový závod nepodléhá schvalovací povinnosti. 


