
           

P O K Y N Y 

závody žebříčku B-Morava 2021, 

závody podzimního krajského žebříčku MSKS ČSOS 2021 

veřejné závody v OB 

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu (žebříček B-Morava) 

Moravskoslezský krajský svaz ČSOS (krajský žebříček) 

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

Datum konání závodů: sobota 11. září 2021 – klasická trať 

neděle 12. září 2021 – krátká trať 

Klasifikace závodů: sobota 11. 9. 2021 - žebříčkový jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati 

s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem, ORIS ID: 6024, 

rankingový závod s koeficientem 1,04 

Neděle 12. 9. 2021 – žebříčkový jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati 

s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem, ORIS ID: 6025, 

rankingový závod s koeficientem 1,04 

Zařazení do soutěží:  sobota 11. 9. 2021:    neděle 12. 9. 2021: 

    závod žebříčku B-Morava 2021   závod žebříčku B-Morava 2021 

    závod PKŽ MSKS ČSOS 2021   závod PKŽ MSKS ČSOS 2021 

    Ranking     Ranking 

    Ranking veteránů    Ranking veteránů   

    veřejný závod     veřejný závod 

Covid-19 informace:  Přihlášením se každý účastník zavazuje jednat v souladu s aktuálně platnými ochrannými 
opatřeními stanovenými Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo pořadatelem závodu. 
 
Každý účastník musí být schopen se prokázat platným certifikátem o bezinfekčnosti 
(potvrzení o ukončeném očkování/ negativní RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC 
antigenní test max. 72 hodin/ doklad o prodělání nemoci max. 180 dní). Za tuto skutečnost 
zodpovídá vedoucí klubu nebo jím pověřený zástupce, který pro všechny přihlášené členy 
klubu vyzvedne u obsluhy vyčítání identifikační pásky na ruku. Bez této identifikační pásky 
nebude nikomu umožněn start. 
Nechoďte k obsluze vyčítání jednotlivě. Pásky budou vydávány pouze jednomu 
zástupci klubu. 

Centrum závodů: POZOR ZMĚNA: nouzové náhradní centrum závodů umístěno na nedaleké příjezdové 

cestě k zahrádkářské kolonii v Koblově GPS: 49.8831N, 18.2833E, příchod bude 

vyznačen od parkování u bývalého Dolu Koblov 

 

UPOZORNĚNÍ: Na příjezdu od Ostravy je z důvodu rekonstrukce uzavřen most přes řeku 

Odru v Ostravě-Přívoze ve směru na Petřkovice a Hlučín. Objízdná trasa je vedena přes 

Ostravu-Hrušov. Při příjezdu po dálnici použijte sjezd č. 365 (viz mapky v závěru pokynů).  

Parkování: na parkovišti v areálu bývalého Dolu Koblov (GPS: 49.8826N, 18.2896E) podle pokynů 

pořadatelů 

parkování za poplatek 50,- Kč/osobní vůz za oba dva dny, 150,- Kč/autobus za oba dva dny  



Shromaždiště: podél slepé zpevněné komunikace, která bude sloužit za centrum závodů je travnatý pás 

v šířce cca 4 m, na kterém je možno podélně postavit oddílové stany dle pokynů pořadatelů, 

musí zůstat zabezpečena průjezdnost cesty 

stany nemohou zůstat na místě postavené přes noc 

Prostor závodů: les mezi obcemi Koblov, Antošovice, Šilheřovice, Markvartovice, Ludgeřovice a Petřkovice 

Mapa: sobota 11. 9. 2021: 

Bažantnice, 1:15000 pro kategorie D16B-D21B, D21C, H16B-H40B a H21C,  

Bažantnice východ, 1:10000 pro ostatní kategorie, e = 5 m, stav 08/2021, ISOM 2017-2, 

formát A3, mapovali: J. Hostaš, J. Juřeník, J. Panna, T. Vavřík, V. Petr 

mapa bude v plastovém mapníku 

 neděle 12. 9. 2021: 

Annin Dvůr, 1:10000, e = 5 m, stav 08/2021, ISOM 2017-2, formát A4, mapovali: J. Juřeník, 

T. Vavřík, J. Hostaš 

mapa bude v plastovém mapníku 

 část prostoru byla zmapována v roce 1981 - mapa Petr  

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/petr-1981 

 

Mapy se v cíli obou závodů v odevzdávají. Výdej map zástupcům oddílů bude v neděli 

po startu posledního závodníka. 

Zvláštní mapové symboly: 115 (hnědý trojúhelník) – plošinka 

313 (modrá hvězdička) – hydrant 

419 (zelený křížek) – vývrat 

530 (černé kolečko) – samostatný sloup bývalého el. vedení 

531 (černý křížek) – jiný umělý objekt (např. výrazná lavička, altánek, sklad sena, velitelská 

pozorovatelna, tabule hranice PR, betonový pilíř, malý včelín, dřevěná koza, …) 

528 (výrazný liniový objekt) – nízké potrubí 

Zakázané prostory: prostory v mapě vyznačené zn. 709 (fialové křížové šrafy), v lese bude včelín a tři 

nebezpečné betonové jámy ohrazeny také plastovou červenobílou páskou 

vodní plochy v mapě vyznačené zn. 301 – nepřekonatelné vodní těleso 

prostory vyznačené zn. 520 – oblast se zákazem vstupu 

zákaz vstupu do oplocenek 

Terén: rovinatý, převažuje listnatý různorodý porost, viditelnost a průběžnost variabilní, pravidelná 

síť komunikací, v části prostoru členitý terén s údolíčky, s vodními a podmáčenými 

plochami, v prostoru se nachází pozůstatky po zákopech a protitankových zátarasech, 

zbytky pohraničního opevnění, jámy a jemné rýhy 

Prezentace: změny čísel čipů budou umožněny pouze ve výjimečných případech (ztráta nebo porucha 

čipu) a vyzvednutí půjčovaných čipů u obsluhy vyčítání v sobotu 11. 9. 2021 od 9:00 do 

11:00 hod. a v neděli 12. 9. 2021 od 8:00 do 9:00 hod., v tomto čase bude možno provést 

také dohlášky do počtu vakantů 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum   od 500 do 800 m po oba dny 

centrum – start: 

v sobotu 11. 9. 2021  200 m po modrobílých fáborcích 

v neděli 12. 9. 2021  start 1 - 2500 m po modrobílých fáborcích 

  start 2 (pro kat. D10N-D14C, D65C, D65B-D75B, H10N-

H12C, H65C-H70C, H70B-H80B, HDR, P) - 1700 m po 

modrobílých fáborcích 

na oba starty se jde okolo cíle závodu 

cíl – centrum: 

v sobotu 11. 9. 2021 900 m 

v neděli 12. 9. 2021 1100 m 

 

Popisy kontrol: piktogramy k odběru v centru závodů 

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/petr-1981


Parametry tratí: v systému ORIS 

Způsob ražení: elektronický SPORTIdent, náhradní ražení kleštičkami na kontrolách do R políček na mapě 

během závodů budou všechny kontroly nastaveny na bezkontaktní způsob ražení BEACON 

jeden čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát 

každý závodník je povinen dostavit se k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí 

Organizace startu a cíle: tříminutový průchod startovním prostorem, v prvním koridoru bude umístěna jednotka 

CLEAR, ve druhém CHECK a ve třetím SIAC TEST 

v cíli je závodník povinen použít cílovou jednotku, vyčítání čipů je v centru závodů 

Start: sobota 11. 9. 2021: čas 00 = 12:00 hod., intervalový dle startovní listiny, kromě 

kategorií HDR a P, které mají start libovolně od času 10 do 90 

 

neděle 12. 9. 2021: čas 00 = 10:00 hod., intervalový dle startovní listiny, kromě 

kategorií HDR a P, které mají start libovolně od času 10 do 90 

Povinné úseky: od startu na mapový start a od sběrky do cíle značené červenými fáborky 

Liniové tratě: značeny oranžovými fáborky 

Časový limit: v sobotu 11. 9. 2021 180 min. 

v neděli 12. 9. 2021   90 min. 

Uzavření cíle: po uplynutí časového limitu od startu posledního závodníka 

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu sekce orientačního běhu ČSOS pro rok 2021 

a Soutěžního řádu MSKS ČSOS pro rok 2021 

Přesnost měření času: na celé sekundy 

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů 

sekce OB pro rok 2021, Soutěžního řádu MSKS ČSOS pro rok 2021, Prováděcích předpisů 

k soutěžím sekce OB pro rok 2021 a Prováděcích předpisů k SŘ MSKS ČSOS pro rok 2021 

Výsledky: průběžné výsledky budou pouze on-line (odkaz bude zveřejněn v systému ORIS), oficiální 

výsledky budou zveřejněny v systému ORIS 

Protesty: dle pravidel OB doložené vkladem 400,- Kč k rukám hlavního rozhodčího, e-mailem nebo 

poštou na adresu: 

závod na klasické trati – René Vavřík, Dr. Martínka 65, 700 30 Ostrava, re.vav@seznam.cz 

závod na krátké trati – Otakar Maceček, Svornosti 19, 700 30 Ostrava, 

otakar.macecek@centrum.cz 

Jury: složení jury bude vyvěšeno na shromaždišti 

Vyhlášení vítězů: každý den ihned po skončení závodu 

v závodech žebříčku B-Morava budou vyhlášeni v každé kategorii první tři závodníci, kteří 

obdrží originální medaili, diplom a drobné ceny 

v závodu žebříčku C budou vyhlášeni první tři závodníci pouze v kategoriích D10N – D14C 

a H10N – H14C kteří obdrží diplom a drobnou cenu 

dětští závodníci v kategorii HDR obdrží v cíli závodů drobnou sladkou odměnu 

Převlékání: ve vlastních vozidlech a oddílových stanech 

Mytí: nebude zajištěno 

WC: TOI-TOI v centru závodů 

První pomoc: v cíli závodů bude poskytnuta základní první pomoc 

Hlídání dětí: nebude zajištěno 

mailto:re.vav@seznam.cz
mailto:otakar.macecek@centrum.cz


Informace: na webu závodů https://www.bazantnice2020.cz/ , na stránkách MSKSOS a ORISu 

k přihláškám u Ivety Vavříkové na e-mailu: prihlasky.mov@seznam.cz 

Ubytování: možnost přespání ze soboty na neděli pro max. 100 osob v tělocvičně ZŠ Srbská 450/2 

v Ostravě-Výškovicích za 100,- Kč/os. Tělocvična se otevírá v sobotu v 17:00 hod., v neděli 

se musí vyklidit do 10:00 hod. 

 

přespání v centru závodů není možné 

Občerstvení: voda u obou závodů po doběhu v cíli, při sobotním závodě také voda na trati (bude 

vyznačeno v mapě nebo popisech), u nedělního závodu bude k dispozici voda cestou na 

start 

v centru závodů bude k dispozici stánek s nápoji a prodej buchet 

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/) a na webu závodů 

https://www.bazantnice2020.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 

Funkcionáři závodu: ředitel závodů:  Josef Juřeník R2 

hlavní rozhodčí:  klasická trať – René Vavřík R2 

    krátká trať – Otakar Maceček R1 

stavitelé tratí:  klasická trať – Milan Svěchota R1 

    krátká trať – Hana Svěchotová R2, Tomáš Vavřík R2 

 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek. 

 

 

Za SK OB Ostrava: 

Josef Juřeník, ředitel závodu     René Vavřík, hlavní rozhodčí 

        Otakar Maceček, hlavní rozhodčí 
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Mapky příjezdu: 

 

 

 



 

 

                              

 

                                            

 

                                       

 

                       

 

Činnost SKOB Ostrava, z.s. v roce 2021 finančně podpořil Moravskoslezský kraj 

a statutární město Ostrava. 

                                                         


