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Poř.orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKS OS) 

Poř.subjekt: SKOB Frýdek-Místek, z.s. (BFM) 

Klasifikace: Jednorázový denní závod jednotlivců v nočním OB s pevným pořadím 

kontrol 

Datum: Sobota 26.10.2019 

Místo:  Sportplex – Sportovní areál Chlebovice, od 16:00,  mapa/bod1 

GPS 49.6578456N, 18.2782408E 

Odpoledne zde probíhá fotbalový zápas, máme přislíbeno, ţe od 17 hod. 

bude areál shromaţdiště pouze pro akci OB. 

Prezentace: V místě shromaţdiště od 17:00 hod., dohlášky a změny do 18:00 hod. 

Veškeré dohlášky a změny po ukončení času prezentace (18:00) budou 

brány jako opozdilé a bude za ně účtováno navíc: za dohlášky 50,-Kč a 

změny (kategorie, jméno, čas, čip) 20,-Kč 

Start 00: 19:00 hod., intervalový 

Kategorie HDR, P start libovolný (do startu posledního závodníka ve 

startovní listině) 

Cĺl: Uzavření cíle v čase od startu posledního závodníka + časový limit  

Vzdálenosti: Parkování auto-centrum do 200 m, centrum-start,cíl 2,3 km, 

doprava na start,cíl pouze vlastními dopravními prostředky (auty), 

odtud start cca 50 m, cíl cca 100 m, viz příloha 

Mapa:  Zámrklí 2, 1:10000, E 5 m pro kategorie D,H21C, 1:7500, E 5 m pro 

ostatní kategorie, stav září 2019 

autoři: Radek BOŢOŇ, Vlastimil MUTINA, Zdeněk PROCNER, Martin 

TELECKÝ, kresba Tomáš VAVŘÍK, mapa vodovzdorně upravena (pretex), 

formát A4, ISOM 2000  

Terén: Kontinentální, rovinatější, místy s podrostem, v lese více oplocenek  

Ražení: Elektronické, SI, během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na 

bezkontaktní způsob raţení, v případě nefunkční krabičky SI razit R políčka 

na mapě 

Kontroly: stojany s reflexní páskou 

Popisy kontrol: piktogramy v sáčcích pro vyvěšování výsledků u startovních listin, také 

na startu v koridoru 

Délky tratí a převýšení: umístěny na ORISu 

Parkování: Parkoviště u centra – místní komunikace v obci (bez placení)        

Parkoviště u startu a cíle – velké parkoviště u bývalé šachty Chlebovice 

GPS 49.6680194N, 18.2615869E (bez placení), mapa/bod2, klíče od 

vozidel moţno předat a následně vyzvednout po závodě u pořadatelů 

v tunelu pití u cíle, viz příloha 

 

 

http://www.sportplex.cz/component/content/article/11
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=18.2728210&y=49.6592643&z=15&ut=Centrum%2C%20shroma%C5%BEdi%C5%A1t%C4%9B&ut=Parkovi%C5%A1t%C4%9B%20u%20startu%20a%20c%C3%ADle&uc=9p.YPxV-vPdw1ig8&ud=49%C2%B039%2728.651%22N%2C%2018%C2%B016%2741.776%22E&ud=49%C2%B04
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=18.2728210&y=49.6592643&z=15&ut=Centrum%2C%20shroma%C5%BEdi%C5%A1t%C4%9B&ut=Parkovi%C5%A1t%C4%9B%20u%20startu%20a%20c%C3%ADle&uc=9p.YPxV-vPdw1ig8&ud=49%C2%B039%2728.651%22N%2C%2018%C2%B016%2741.776%22E&ud=49%C2%B04


Vyčítání:  V centru – závodník je povinen vyčíst čip v co nejkratším čase po dojezdu 

na shromaţdiště (i v případě kdyţ závod nedokončí) 

Občerstvení: Po doběhu v cíli, bufet (klubovna I.patro) na shromaţdišti, skvělá zelná 

polévka a jiná občerstvení 

Převlékání: Šatny v přízemí (dvě velké, dvě malé), ZÁKAZ převlékání v bufetu 

(klubovně) v I.patře 

Mytí, WC: Ţeny sprchy v přízemí, muţi mytí na WC, lavory, WC na shromaţdišti  

První pomoc: zdravotník v cíli závodu 

Jury:  Lubomír Bačo (SOP), Zdeněk Jakobi (HAV), René Vavřík (MOV) 

Doprava: Na shromaždiště: ze silnice 648 odbočit v obci Chlebovice, u 

lampionu  

Na start (cíl): dodržet jednosměrný provoz, cesta nebude značena 

fáborky, na odbočce k bývalé šachtě Chlebovice bude lampion, viz 

nákres 

Z cíle na shromaždiště: vrátit se na silnici 648, odbočit v obci 

Chlebovice, u lampionu, viz nákres 

Upozornění: Ve II.koridoru startu je úzká lávka přes potok, dbejte své osobní 

bezpečnosti !! Zákaz vstupu do přehradní nádrže poblíž startu a 

cíle. V prostoru závodu mohou závodníci narazit na spadlé 

elektrické vedení, toto vedení je bez proudu a je bezpečné.  

Pořadatel neodpovídá za případná zranění závodníků, kteří se zraní 

při závodě v prostoru závodu. 

GDPR, foto: Přihlášením na závod kaţdý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů (v přihlášce, startovce, výsledcích) v IS ORIS. V průběhu 

sportovní akce bude pořizována fotodokumentace (v souladu s §89 zákona 

č.89/2012 sb. OZ). V případě, ţe nesouhlasíte s pořizováním 

fotodokumentace, oznamte to prosím fotografovi. 

Předpis: Závodí se dle Pravidel OB, SŘ a Prováděcích předpisů MSKS ČSOS 

k soutěţím pro rok 2019, časový limit dle SŘ MSKS OS pro rok 2019 

Protesty:  S poplatkem 100,-Kč, písemně hlavnímu rozhodčímu osobně nebo na 

adresu: Vlastimil Mutina, Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek 

Ceny: Diplomy pro 1.-3.místo všech kategorií, drobné ceny v kategoriích DH10-

14, pro kategorii HDR sladkost při vyhlášení výsledků, vítězové 

v kategoriích DH16,18,21,35-70 obdrţí výroční sklenici SKOB BFM   

Vyhlášení výsledků: Předpokládané vyhlášení výsledků po skončení závodu cca v 21:30 

hodin 

Výdej map: Po odstartování posledního závodníka   

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí ! Základní lékařská pomoc bude 

poskytnuta v cíli závodu. Další lékařská pomoc se provádí na účet 

zdravotních pojišťoven. Provozování prodejní nebo propagační činnosti 

pouze se souhlasem ředitele závodu. 

 

 

Pořadatelé: ředitel závodu –   Ivona POPIELUCHOVÁ, R III 

  hlavní rozhodčí –   Vlastimil MUTINA, R III 

 stavitel tratí –   Martin SVOBODA, R III 

 PC,SI –   Milan BINČÍK, R I  

 

 

       Ivona POPIELUCHOVÁ     Vlastimil MUTINA 

 ředitel závodu       hlavní rozhodčí 

 

 



 

 

 
Doprava na start (cíl) – dodrţet jednosměrku od shromaţdiště 
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Plánek shromaţdiště 2 (u startu, cíle) 
 

 

1 – parkování 

2 – start 

3 – cíl 

4 – tunel, občerstvení u cíle, příjem a výdej klíčů od aut, přístřešek pro závodníky 
 

 

 

 

 

 

Doprava z cíle na shromaţdiště 
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