POKYNY
2. závod podzimního krajského žebříčku MSKS ČSOS,
9. závod OŽ Valašské oblasti
14. závod EUROLIGY 2019 a veřejný závod v OB

Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz ČSOS

Pořádající subjekt:

Sportovní klub orientačního běhu Ostrava, z.s. (MOV)

Klasifikace závodu:

žebříčkový jednorázový závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol,
ORIS ID: 4983, rankingový závod s koeficientem 1,00
(informace související s česko-polskou Euroligou najdou zájemci na www.euroliga.eu)

Datum konání závodů:

sobota 14. září 2019

Centrum:

louka u obce Rybí
GPS: N49,60652, E18,0739

Parkování:

na louce u centra závodu podle pokynů pořadatele za poplatek 30,- Kč/osobní vůz,
autobusy parkují po vystoupení závodníků v obci Rybí bez poplatku

Prezentace:

v centru závodu od 9:00 do 10:00 hod.
oddíly, které nebudou mít změny do 10:30 hod.

Start:

čas 00 = 11:00 hod., intervalový dle startovní listiny, kromě kategorií HDR a P, které mají
start v libovolném čase do času 80
tříminutový startovní koridor

Mapa:

Libhošťská hůrka, 1:10000, E=5 m, stav 06/2019, formát A4, ISOM 2017, mapoval J. Mička,
revize J. Hostaš, J. Juřeník, V. Petr, J. Panna, T. Vavřík, voděodolná úprava – mapníky,
tisk NORD Service
mapy se v cíli odevzdávají a budou vydány po startu posledního závodníka

Zvláštní mapové symboly:

zelený křížek – vývrat
černý křížek – jiný umělý objekt
hnědý trojúhelník – plošinka

Zákazové značky:

201 – nepřekonatelný sráz
412 – obdělávaná půda
518 – nepřekonatelný plot
520 – oblast se zákazem vstupu
709 – nepřístupná oblast

Terén:

porostově pestrý smíšený les se sezónním podrostem a náletovými křovinami, terén svažitý
s lomy po těžbě kamene a písku, nízká hustota cest, průběžnost a viditelnost variabilní,
podložka kamenitá - doporučujeme tejpování kotníků

Závodní a zakázané prostory: zakázané jsou všechny prostory v okolí parkoviště a centra závodu, kromě cesty od hlavní
příjezdové komunikace k parkovišti a centru závodu (viz. mapka)
závodním prostorem jsou lesní porosty v okolí centra závodu, kromě cesty na start
Nevstupujte do prostorů ohrazených elektrickými ohradníky!
Popisy kontrol:

samoobslužně v centru závodů

Způsob ražení:

elektronický SPORTIdent, náhradní ražení kleštičkami na kontrolách do R políček na mapě
během závodů nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob ražení
jednotka SIAC OFF bude umístěna v posledním startovním koridoru
jeden čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát

každý závodník je povinen dostavit se k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí
poplatek za půjčení SI čipu 50 Kč,-, za ztrátu se účtuje 1000,- Kč
Vzdálenosti:

parkoviště – centrum
výstup z autobusu – centrum
centrum – start
centrum – cíl

Časový limit:

70 min.

Uzavření cíle:

ve 14:00 hod.

Přihlášky:

do úterý 10. září 2019 do 23:59 hod. s využitím přihlašovacího systému ORIS, zahraniční a
neregistrovaní závodníci bez přístupu do ORISu e-mailem na adresu:
prihlasky.mov@seznam.cz a je nutno ji zaslat v povinném formátu, přihláška zaslaná
e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte reply

do 200 m
900m/40m převýšení
400 m, 40 m převýšení (modrobílé fáborky)
0m

přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné kromě kategorií HDR a P a pouze do
počtu vakantů!!!
Kategorie:

D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C,
DH10N – linie, HDR – rodiče s dětmi, P - příchozí
pro polské závodníky EUROLIGY značení kategorií D = K, H = M
kategorie DH10N a HDR mají trať značenou fáborky dle zásad pro stavbu těchto tratí
uvedených v Soutěžním řádu MSKS ČSOS

Vklady:

DH10N, DH10C, DH12C
HDR
ostatní kategorie

40,- Kč
50,- Kč
100,- Kč

Po termínu za dvojnásobný vklad, kromě kategorií HDR a P.
Způsob úhrady vkladu:

vklad uhraďte převodem na účet SK OB Ostrava u Fiobanky
č. účtu: 2100410057/2010, VS: 2903xxxx, kde xxxx je číslo vašeho oddílu nebo klubu dle
adresáře ČSOS
platbu převodem zadanou den před konáním závodu je nutno doložit při prezentaci, úhradu
startovného při prezentaci je nutno dohodnout předem
zahraniční závodníci platí startovné u prezence v CZK

Předpis:

závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem
a Prováděcími pokyny MSKS ČSOS pro rok 2019

Měření času:

s přesností na celé sekundy

Výsledky:

průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu, oficiální výsledky budou zveřejněny
v systému ORIS

Vyhlášení vítězů:

cca ve 13:30 hod., v kategoriích DH10N – DH18C závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplomy,
medaile a drobnou cenu, v ostatních kategoriích závodníci na 1. – 3. místě obdrží diplomy a
drobnou cenu
všichni závodníci v kategorii HDR obdrží účastnický diplom a drobnou sladkost při vyhlášení
závodníci kategorie P se nevyhlašují

Převlékání:

v centru závodu je vyhrazený prostor pro stavbu oddílových stanů

WC:

kabinky TOI-TOI

Mytí:

lavory v centru závodu

První pomoc:

závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta v cíli

Občerstvení:

voda po doběhu v cíli, v centru závodu bufet pořadatelů (zelňačka, vepřová kýta s chlebem,
buchty, párky, nápoje)

Informace:

na stránkách SK OB Ostrava (http://skob-ostrava.cz/), MSKS OS a ORISu
k přihláškám u Ivety Vavříkové na e-mailu: prihlasky.mov@seznam.cz

Upozornění:

provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodů

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 v informačním
systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/)

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

Hlídání dětí:

nebude zajištěno

Protesty:

písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč v termínu podle pravidel OB
nebo poštou na adresu: René Vavřík, Dr. Martínka 1164/65, Ostrava-Hrabůvka 700 30

Jury:

účast v JURY bude nabídnuta těmto závodníkům:
Dittrich Pavel (SKM)
Sochorová Hana (HAV)
Svoboda Martin (BFM)

Funkcionáři závodu:

ředitel závodů:
hlavní rozhodčí:
stavitelé tratí:

Josef Juřeník R2
René Vavřík R2
Tomáš Berger R3

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek.

Za SK OB Ostrava:
Josef Juřeník, ředitel závodu

René Vavřík, hlavní rozhodčí

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a obec Rybí.
Závod se koná i díky pochopení p. Karla Honeše a společnosti Agrosumák Suchdol n. O., kteří poskytli pozemky
pro shromaždiště, parkování a příjezd na parkoviště.

