
ROZPIS 
9. závodu jarního žebříčku Hanácké oblasti na krátké trati. 

1. závodu podzimního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje na krátké trati. 
Mistrovství Hanácké oblasti štafet (žáci). 
závodu systému Ranking s koeficientem 1,00  

a veřejného závodu 
 

Společná ustanovení 
 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů - Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje 
Pořádající subjekt:  Orientační Běh Opava, z.s.  
Datum:  Sobota 8. 6. 2019  
Centrum:  Mokré Lazce, louka v údolí Ohrozimy,  49.8894881N, 18.0311039E 

 Na shromaždišti je dostatečný prostor pro stavbu oddílových stanů.  
Přihlášky:  Do neděle 2.6. 2019 pouze přes přihláškový systém ORIS! Případné odhlášky po 

termínu prosíme zasílejte na jana.glabaznova@gmail.com. Kategorie P na místě.  
Forma úhrady: Platby zašlete v termínu přihlášek převodním příkazem na účet KB:  
 č.ú.: 86-6957020267/0100 VS uveďte xxxx, kde xxxx je číslo oddílu podle svazového 

adresáře. Potvrzení o zaplacení předložte ke kontrole při prezentaci. Řádně zaplacené 
oddíly bez doplatku na prezentaci nemusí.  Zahraniční závodníci mohou platit při 
prezentaci. 

Parkování:  Dle pokynů pořadatelů na přilehlé louce za poplatek 50 Kč.  
Směrné časy:  Časy vítěze dle soutěžního řádu HO na rok 2019.  
Terén:  Porostově pestrý terén, místy terénní detaily, nepravidelná síť cest  
Mapa:  Přerovec, 1:10000, e=5m, Autoři: Zdeněk Lenhart, Evžen Cigoš. Mapy budou 

vodovzdorně upraveny. Mapováno jaro 2017 a revize květen 2019 dle klíče ISOM 
2000.  

Občerstvení:  V centru závodu bude bohaté občerstvení s velkokapacitním stanem  
WC:  V centru závodu  
Protesty:  Písemně podle Pravidel OB čl. 26.1 hlavnímu rozhodčímu se vkladem 200 Kč, po 

skončení závodu písemně podle čl. 26.2 s vkladem na adresu: Orientační Běh Opava, 
z.s., Vojanova 31a, Opava, 746 01 

Systém ražení:  SportIdent pro všechny kategorie, možnost zapůjčení u pořadatele na prezentaci. 
Požadavek na zapůjčení uvádějte do přihlášky, půjčovné 40,- Kč. Poplatek je v případě 
nepoužití čipu nevratný. V případě ztráty čipu bude účtováno 1 000,- Kč. Jednotky 
nebudou nastaveny pro bezkontaktní ražení. Na startu bude jednotka SIAC OFF.  

Upozornění:  Závodníci se zúčastní akce na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese odpovědnost za ev. 
zdravotní potíže vzniklé během, příp. po skončení závodu. Závodí se podle platných 
pravidel OB a Soutěžního řádu HO ČSOS. V centru závodu nebude dětská školka. 

GDPR/fotografování: 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 
závodů a v informačním systém ORIS. 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. 

mailto:jana.glabaznova@gmail.com


Informace: http://www.obopava.cz/organize/5 , Oris nebo Tomáš Holas 723310092 
Stavba tratí:  Tomáš Kovalčík, Tomáš Borunský (R2)  
Hlavní rozhodčí: Mirek Hadač (R1)  
Ředitel závodu:  Tomáš Holas (R2)  
 

Rozpis krátká trať 
 

Klasifikace závodu:  Jednorázový závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadıḿ kontrol a 
intervalovým startem 

Kategorie soutěžní: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, H10C, H12C, 
H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C a H70C  

Kategorie náborové:  DH10N, HDR(smailiková trať  , doprovod povolen pouze v kategorii „HDR“), P – 
jednoduchá náborová trať pro příchozí.  

Vklady:  
Kategorie V termínu Po termínu Na místě 

DH10-DH14, DH10N 50 80 100 
HDR 50 50 50 

P 100 100 100 
Ostatní 100 150 200 

 
Prezentace:  V sobotu 8. 6. v centru do 9:30  
Start krátké trati:  intervalový, 00 =10:30  
 vzdálenost z centra do 2 km  
Cíl:  v centru závodu  
 

Rozpis štafet 
 

Klasifikace závodu:  Jednorázový závod tříčlenných štafet - hromadný start podle kategorií. 
Kategorie štafet: DH12, DH14, D15-99, H15-99, D40, H40, MIX 
 Číslo v označení kategorii D40 a H40 znamená minimální věk člena štafety. Startovat 

v těchto kategoriích mohou pouze závodnici, kteří v příslušném roce dosáhnou 
minimálně věku 40 let. 

 V kategorii DH12 a DH14 je povoleno složit štafetu ze členů 2 klubů.  
Vklady:   

Kategorie V termínu Po termínu Na místě 
DH12, DH14 150 240 300 

Ostatní 240 360 480 
Uzávěrka soupisek Do pátku 7.6 do 20:00 
Prezentace:  V sobotu 8. 6. v centru do 14:30  
Start Štafety Dle kategorií, 00= 15:00  

 
 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 30. 3. 2019. 
Na Vaši účast se těší pořadatelé z oddílu Orientačního Běhu Opava. 

http://www.obopava.cz/organize/5

