
P O K Y N Y 

3. závodu podzimního žebříčku 

Moravskoslezského kraje v orientačním běhu – klasická trať 

2. ročníku Memoriálu Květoslava Lichého 

a veřejného závodu 

 

Datum: Neděle 29. 9. 2019 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu 

Centrum: Chuchelná – fotbalové hřiště TJ Spartak Chuchelná 

49.988100N, 18.120670E 

Parkování: Parkoviště v areálu a podél komunikace, řiďte se pokyny pořadatelů 

Prezentace: 9,00 – 10,00 hod. v centru závodu 

Popisy kontrol: Samoobslužně v centru závodu 

Start: Intervalový  00 = 10,30 hod. 

Kategorie HDR, P3 a T5 - libovolný start do startovního času 60 

Vzdálenosti: Parkování – centrum závodu do 500 m 

Centrum – start 1 400 m modrobílé fáborky (převýšení 60 m) 

Cíl – centrum 1 500 m červené fáborky 

!!! Cesta na start i cesta z cíle vede přes obec po veřejné komunikaci, dbejte 

zvýšené opatrnosti !!! 

Mapa: Lysý vrch 2019 (mapa dle ISOM2017), měřítko 1:10 000,    E=5 m, 

stav srpen 2019 

Mapoval Jan Válka 

Mapy budou tištěny na voděodolném papíru 

Mapy se odevzdávají v cíli do startu posledního závodníka 

Zvláštní mapové symboly: černý křížek – jiný umělý objekt 

          zelený křížek – vývrat 



          zelené kolečko – výrazný strom 

Povinné úseky: Start – začátek orientace červené fáborky 100 m 

   Poslední kontrola – cíl   červené fáborky 

 Kategorie D10N, D10C, D12C, D14C, H10N, H10C, H12C, H14C a HDR mají 

povinný úsek mezi kontrolami 104 – 105 (přeběh cyklotrasy 6096 Chuchelná – 

Bohuslavice) značený červenými fáborky 

Kategorie HDR: Liniová trať bude značena oranžovými fáborky 

Startovní listina: Na informační tabuli v centru závodu, na startu a na webu závodu 

Terén: Kontinentální, zvlněný, hustá síť cest a průseků 

Systém ražení: Elektronický systém SportIdent v režimu kontaktního ražení, na startovní čáře 

bude výrazně označená krabička SIAC OFF. Jeden SI čip nesmí být použit 

dvakrát. V případě poruchy použijte mechanické ražení do mapy (políčka R), 

vyčítání SI na prezentaci. 

   Kategorie P3, T5 a HDR vybíhají po oražení krabičky start 

Zakázaný prostor: Všechen les napravo od cesty směrem na start 

Časy vítězů: Dle Soutěžního řádu MSKSOS pro soutěže v orientačním běhu 

Časový limit: 140 minut pro všechny kategorie 

Předběžné výsledky: Průběžně vyvěšovány v centru závodu 

Převlékání: Oddílové stany, vlastní vozidla, omezená možnost převlékání pod střechou 

 !!! Oddílové stany nestavějte přímo na fotbalovém hřišti!!! 

Mytí: Přislíbené otevření sprch, případně studená voda ve žlabu 

WC: V areálu restaurace TJ SPARTAK 

Občerstvení:  Na trati (pitná voda), po doběhu v cíli, restaurace TJ SPARTAK (polévka, 

klobásy) 

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

předpisů MSKSOS 

Jury: Bude zveřejněno na shromaždišti na informační tabuli. Bude nabídnuto 

následujícím závodníkům: 

 Jakobi Zdeněk  HAV 

 Juřeník Josef  MOV 

 Rychlý Pavel  KRN 



Protesty: Písemně s vkladem 100,- Kč hlavnímu rozhodčímu – Lubomír Bačo, Ondříčkova 

39, 746 01 Opava, tel. 732660115 

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. 

Upozornění: Závodníci od kategorií DH16C výše přebíhají cyklotrasu 6096 Chuchelná – 

Bohuslavice. Jezdí zde rychlí cyklisté a i přes zákaz motorová vozidla. 

Pořadatelé budou v reflexních vestách na místě situaci monitorovat. Přesto 

dbejte zvýšené opatrnosti!!! 

Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Základní lékařská pomoc bude 

poskytnuta v cíli závodu. Další lékařské ošetření se provádí na účet zdravotních 

pojišťoven. Za odložené věci pořadatelé neručí. 

 V lese je zvýšený výskyt klíšťat. 

 V lese se mohou nacházet nově vzniklé oplocenky, některé mohou být naopak 

poničené. 

 V průběhu akce budou pořizovány fotografie (jako vzpomínka na závody, pro 

propagaci OB, zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle), v případě, že 

nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, fotografovi. 

Ceny: Drobné ceny a diplomy pro první tři ve všech kategoriích krom HDR 

Drobná odměna a diplom pro všechny startující v HDR 

Předpokládaný čas vyhlášení 14,00 hod. 

Pořadatelé: ředitel závodu – Zuzana Válková, R3 

 hlavní rozhodčí – Lubomír Bačo, R3 

 stavitel tratí – Marie Procházková, R3 

 PC, SI – Milan Binčík, R1 

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s.p. 



Délky tratí a převýšení 

 

 

 



Sponzoři a podporovatelé závodu 

 

TJ Spartak Chuchelná     obec Chuchelná 

               

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


