
1. závod	jarního	žebříčku	Moravskoslezského	kraje	
Mistrovství	Moravskoslezského	kraje	v	nočním	orientačním	běhu	

Rozpis	
 
Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekt: Orientační běh Havířov 
Datum konání: sobota 19. března 2022 
Shromaždiště: Albrechtice - rozvodna ČEZ (49.7854489N, 18.5063317E) 
Prezentace: nebude, dohlášky jen předem mailem nebo v den závodu telefonicky. 
Druh závodu: závod v nočním orientačním běhu s pevným pořadím kontrol 
Zařazení do soutěží: krajský žebříček mládeže Moravskoslezského kraje 2022 
Závodní kategorie: H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H70, D12, D14, 
D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65.  
Předpokládané časy vítězů dle čl. 7.8 soutěžního řádu MSKS OS  
Funkcionáři závodu 
Ředitel závodu: Tomáš Sochor, R2 
Stavitel tratí:  Zdeněk Jakobi, R2 
Hlavní rozhodčí: Hana Sochorová, R2 
Informace o závodě:  ORIS https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6983 
v případě potřeby pište na e-mail tsochor@post.cz nebo použijte telefon 777 254 320. 
Přihlašování: do závodních kategorií v řádném termínu výhradně přes ORIS (zahraniční 
závodníci/oddíly si musí na přihlašovací stránce vytvořit uživatele, pokud zatím ORIS 
nepoužili). Přihlášky po termínu e-mailem na adresu hav@orientacnibeh.cz, pouze podle 
možností pořadatele. 
Přihláška e-mailem je platná teprve do obdržení potvrzující odpovědi od pořadatele. 
Termín přihlášek: do 14.3.2022 bez omezení, později pouze podle možností pořadatele 
Startovné: 

 Základní vklad do 14.3.2022 Přihláška po 14.3.2022 
DH12C 60 Kč 100 Kč 
Ostatní kategorie 120 Kč 200 Kč 

Zapůjčení SI čipu: 50 Kč, jen pro předem objednané.  
Platbu startovného prosím proveďte předem za celý oddíl na účet (bankovní spojení 
2900114694/2010, VS: XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS.  
Platby na místě nejsou možné. 
Terén: smíšený rovinatý les s několika údolími, průběžnost dobrá, občas ztížená 
Mapa: SRAZ, měřítko 1:10 000, E = 5 m, map. klíč ISOM 2017-2, stav únor 2022 
Mapovali: Zdeněk Jakobi, Josef Tržický, formát A4, mapa tištěná na PRETEX.  
Start:  00 = 19:00   ve všech kategoriích intervalový start na krabičku 
Ražení: SportIdent, bezkontaktní ražení SIAC není podporováno.  
              Na kontrolách budou lampiony s reflexní prvky. 
Vzdálenosti: 
parkování – centrum v místě 
centrum – start  250 m 
cíl – centrum   50 m 
 
Protesty: Protesty lze podávat u hlavního rozhodčího se vkladem 100 Kč, během závodu 
osobně, po skončení závodu poštou na adresu: OB Havířov, Dělnická 25, 736 01 Havířov-
město. 
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 systém 
ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/). 
Fotografování 
V průběhu akce mohou být pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování 
veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 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. 
Pořádání akce bylo umožněno podnikem Lesy České republiky, s.p. 
 
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKSOS dne 21.2.2022.  


