
ROZPIS 
 

Mistrovství MSK v nočním OB 
1. závod jarního krajského žebříčku MSKS ČSOS 

Memoriál Vítka Bíčánka 
Veřejný závod 

 
 
Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt:  OK SILESIA z.s. 

Klasifikace závodu: žebříčkový jednorázový závod jednotlivců v nočním OB s pevným pořadím 

kontrol, rankingový závod s koeficientem 1,00, ORIS ID: 5679                   

Datum: sobota 21. 3. 2020 

Centrum:   Střední odborná škola Třineckých železáren, Lánská 132, Třinec-Kanada,  
    GPS: 49.6727336N, 18.6427997E 
 

Kategorie: H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H70, D12, D14, D16, D18, 

D20, D21, D35, D45, D55, D65, P (jednoduchá, úroveň DH10), T (tréninková) 

Přihlášky:   do úterý 17. března 2020 do 23:59 s využitím přihlašovacího systému ORIS 
(http://oris.orientacnisporty.cz/). Zahraniční a neregistrovaní závodníci bez 
přístupu do ORISu, na e-mail: mkove@seznam.cz, je nutno ji zaslat v 
povinném formátu. Přihláška je platná po obdržení potvrzení.  
Přihlášky po termínu jen dle možnosti pořadatele do počtu vakantů. 

Vklady: kategorie   v termínu  po termínu 

DH12        50,-Kč       75,-Kč                                   

DH14, P        80,-Kč     120,-Kč                         

ostatní kategorie    120,-Kč     180,-Kč 

Způsob úhrady vkladů: vklad uhraďte převodem na účet OK SILESIA u Fio banky,  
č. ú.: 2601603586/2010 VS: xxxx, kde xxxx je číslo vašeho oddílu nebo klubu 
dle adresáře ČSOS. Platbu převodem po termínu přihlášení doložte při 
prezentaci. Zahraniční závodníci platí startovné u prezence v Kč. 

 
Prezentace:   v centru závodu od 17,45 do 18,45 hod. 
 
Start:    čas 00 = 19,30 hod., intervalový dle startovní listiny 
 
Vzdálenosti: parkoviště - centrum  150 m                                                                     

centrum - start  do 500 m                                                           

centrum - cíl   do 500 m 

Terén: převážně rovinatý příměstský les, zarostlý, středně hustá síť komunikací 

Mapa:    Kanaďanka 1:10 000, e = 5 m, stav 03/2020, ISOM 2017-2, formát A4,  
hlavní kartograf - Martin Kovařík, mapa vodovzdorně upravena 

http://oris.orientacnisporty.cz/


Systém ražení: elektronický SportIdent - kontaktní. Náhradní ražení kleštičkami na 

kontrolách do R políček na mapě. 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 

Předpis: Závodí se podle platných pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a 

Prováděcími předpisy MSKS ČSOS pro rok 2020.  Předpokládané časy vítězů 

dle Soutěžního řádu MSKS ČSOS pro rok 2020 na KT.    

Protesty: Písemně proti vkladu 100,-Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti 

oficiálním výsledkům lze zaslat na adresu: OK SILESIA z.s., Na Kopci 1285, 739 61 
Třinec 

 
Upozornění:   Závodníci startují na vlastní nebezpečí.  

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem 
ředitele závodu. 
V centru závodu nebude dětská školka. 

 
GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky, 

výsledků na webu závodu a v informačním systém ORIS. V průběhu akce 

budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského 

zákoníku. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 

explicitně fotografovi. 

 Informace: Martin Kovařík, tel. 777 282624, mkove@seznam.cz 

 Stránka závodu:  http://www.oksilesia.cz/poradame/mistrovstvi-msk-v-nocnim-ob-2020 

případně ORIS 

 Ředitel závodu: Petr Byrtus       

 Hlavní rozhodčí: Mária Kovaříková R2                            

 Stavitelé tratí: Martin Kovařík R2, Martin Kovařík jr. 

 

Rozpis byl schválen SK MSKS ČSOS dne: 28. 2. 2020  

http://www.oksilesia.cz/poradame/mistrovstvi-msk-v-nocnim-ob-2020

