
Individuální mapový trénink MSK 

Rozpis 
Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt:  Orientační běh Havířov z.s. 

Datum konání:  sobota 5. června 2021, čas 00 = 10:00 

Místo: Petrovice u Karviné, místní část Dolní Marklovice, Motokrosový areál Petrovice. Na 
shromaždišti bude jen parkování a mobilní WC. Žádné další služby není možné 
poskytovat. Prosíme závodníky, aby se ve shromaždišti zdržovali jen po nezbytně 
nutnou dobu a omezili osobní kontakty. Z tohoto důvodu nebudou vyvěšovány 
průběžné výsledky a nebude žádné vyhlášení výsledků. 

Prezentace:  Motokrosový areál – tribuna u parkoviště, bude upřesněno v pokynech 

Provoz prezentace:  nebude  

Parkoviště:  GPS souřadnice 49.9054125N, 18.5705906E.  
 Zákaz parkování před budovou klubu – otáčení autobusů MHD. Parkovné se nevybírá, 

je povinností účastníků se řídit pokyny pořadatelů (parkuje se na soukromém 
pozemku). 

Druh akce:  Mapový trénink pro závod na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

Tréninkové kategorie:  tréninkové tratě budou připraveny tak, aby odpovídaly náročností závodním 
kategoriím žebříčku MSK na krátké trati, tedy H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, 
H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, 
D35C, D45C, D55C, D65C. Dále bude k dispozici náborová trať P3 (orientačně 
jednodušší trať, cca 3 km), a HDR (rodiče s dětmi. 

 Liniové tratě H10N a D10N jsou stejně jako HDR značeny fáborky. 

Informace o akci:  ORIS http://oris.orientacnisporty.cz 
    v případě potřeby e-mail tsochor@post.cz nebo telefon 777 254 320 

Přihlašování:  Z důvodu bezproblémové organizace je nutné se k tréninku předem přihlásit. 
Přihlášky účastníků výhradně přes ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz – zahraniční 
účastníci/oddíly si musí na přihlašovací stránce vytvořit uživatele, pokud zatím ORIS 
nepoužili).  

 S ohledem na aktuální epidemická omezení bylo použito přihlašování do vln. 
Pořadatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech změnit vlnu, do které se 
závodník přihlásil, a to zejména proto, aby bylo dodrženo startovní pořadí v souladu 
s pravidly. V případě, že by došlo k dosažení maximálního počtu startujících, mohou 
být přihlášky závodníci registrovaní v oddílech mimo moravskoslezský kraj výjimečně 
též zrušeny. 

 Přihlášky po prvním termínu jsou možné e-mailem na adresu hav@orientacnibeh.cz, 
pouze podle možností pořadatele. Taková přihláška je platná až po zpětném 
potvrzení pořadatelem.  

Upozorňujeme závodníky, že přihlášením na závod prohlašuje každý závodník (v případě nezletilých jeho 
zákonný zástupce), že je si vědom povinnosti mít u sebe po dobu účasti potvrzení o testu (PCR ne starším 7 
dnů, antigenním ne starším 3 dnů) či dokončeném očkování či prodělané nemoci covid-19. V případě školní 
mládeže postačí písemné prohlášení o místě a datu absolvování negativního testu ve škole. 

Termín přihlášek:  do 31.5.2021 23:59 bez omezení, později pouze podle možností pořadatele 
(nejpozději 28.10.) 

Platba za zajištění tréninku: 

 Základní vklad  
do 31.5.2021 

Přihláška po 
31.5.2021 

DH10N, DH10C, DH12C 50 Kč 60 Kč 
HDR 50 Kč 60 Kč 



P3 80 Kč 100 Kč 
Ostatní kategorie 100 Kč 120 Kč 
Zapůjčení SI čipu: 50 Kč, jen pro předem přihlášené.  

Platbu za organizaci tréninku proveďte předem za celý oddíl na účet (bankovní spojení 2900114694/2010, 
VS: XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS), od klubů MSKSOS lze akceptovat platbu až po závodě. 
Platby na místě nejsou možné. Přihlášení k tréninku na místě nebude možné. 

Terén:  smíšený les s několika údolími, místy strmými, průběžnost dobrá, v místech 
s podrostem ztížená.  

Mapa:  Motokros, měřítko 1 : 10 000, E = 5 m, map. klíč ISOM, mapoval: Zdeněk Jakobi, stav 
podzim 2020. Formát A4, tisk Nord-Service Opava. Mapa tištěná na PRETEX. Na mapě 
budou vytištěny popisy. 

 Zvláštní mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat. 
Startovní časy:  S cílem bezproblémového průběhu tréninku budou účastníkům přiděleny startovní 

časy, aby nedocházelo ke kumulaci většího počtu účastníků ve startovním prostoru. 
První start bude v 10:00.  

Ražení:  SportIdent, bezkontaktní ražení SIAC nebude podporováno 

Vzdálenosti: 

parkování – centrum v místě 

centrum – start  1200 m 

cíl – centrum   600 m 

Na start se jde přes cíl. 

 

Organizace tréninku: 

Organizační zajištění:  Tomáš Sochor, R2 

Stavitel tratí:   Zdeněk Jakobi, R2 

Dohled nad pravidly:   Hana Sochorová, R2 

 

Ochrana osobních údajů 

Přihlášením se na tento trénink každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném 
formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků tréninku v informačním systém ORIS 
(https://oris.orientacnisporty.cz/). 

Fotografování 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o proběhlém 
tréninku, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 Občanského zákoníku. Dále zde mohou být 
pořizovány fotografie k osobní potřebě účastníků (jako vzpomínka, pro propagaci Vašeho klubu OB). 
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

Upozornění 

V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací v době konání závodu a platnými epidemiologickými 
opatřeními může dojít ke změně některých ustanovení rozpisu, bude upřesněno v pokynech. Prosíme o 
dodržování všech aktuálně platných epidemiologických nařízení. Při nutném bližším kontaktu s ostatními 
osobami, noste respirátor, nezdržujte se v prostoru shromaždiště mimo dobu nezbytně nutnou pro přípravu 
na odchod na start a po doběhnutí před odjezdem. 

 


