
R O Z P I S 

5. závod jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje 2022, 

4. závod Hanáckého žebříčku jaro 2022 

veřejný závod v OB 

 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz ČSOS 

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

Datum konání závodu: sobota 9. 4. 2022 

Klasifikace závodu: žebříčkový jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol 

a intervalovým startem, ORIS ID: 6987, 

rankingový závod s koeficientem 1,00 

Zařazení do soutěží: Moravskoslezský krajský žebříček mládeže OB jaro 2022 

Hanácký žebříček jaro 2022 

Centrum závodů: lesní louka (GPS: 49.905N, 18.2877E) 

Shromaždiště: v centru závodů 

Prostor závodů: část lesa mezi obcemi Koblov, Antošovice, Šilheřovice, Markvartovice, Ludgeřovice a 

Petřkovice na západ od žluté turistické značky 

Mapa: Juliánka, 1:15000, e = 5 m pro delší kategorie (upřesnění v pokynech),  

MO-S 11, 1:10000, e = 5 m pro ostatní kategorie, 

stav 03/2022, ISOM 2017-2, formát A4,  

mapovali a revidovali: J. Juřeník, T. Vavřík, J. Panna, V. Petr, J. Hostaš  

mapa bude v plastovém mapníku 

 předchozí mapy: Bažantnice, Bažantnice východ a Annin Dvůr (všechny 2021) 

Terén: mírně zvlněný členitý terén s údolíčky, vodními a podmáčenými plochami, v prostoru se 

nachází pozůstatky po zákopech a protitankových zátarasech, zbytky pohraničního 

opevnění, jámy a jemné rýhy, středně hustá pravidelná síť cest, většinou výborná 

průběžnost a viditelnost 

Kategorie: D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 

H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 

P4, P7, HDR 

tratě kategorií D10N, H10N a HDR značeny fáborky 

Vklady: D10N – D12C, H10N – H12C, HDR: 70 Kč 

ostatní kategorie: 120 Kč 

Způsob úhrady vkladu: vklad uhraďte převodem na účet SK OB Ostrava u Fiobanky 

č. účtu: 2100410057/2010, VS: 2903xxxx, kde xxxx je číslo vašeho oddílu nebo klubu dle 

adresáře ČSOS 

 

platba bude možná i v hotovosti na prezentaci, preferujeme ale platbu bankovním převodem 

Přihlášky: do úterý 5. dubna 2021 do 23:59 s využitím přihlašovacího systému ORIS, zahraniční a 

neregistrovaní závodníci bez přístupu do ORISu e-mailem na adresu: 

prihlasky.mov@seznam.cz a je nutno ji zaslat v povinném formátu, přihláška zaslaná 

e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte reply 

 

přihlášky po termínu pouze e-mailem za dvojnásobné startovné kromě kategorií HDR 

a P a pouze do počtu vakantů!!! 

https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/bazantnice-2021
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/bazantnice-vychod-2021
https://mapy.orientacnisporty.cz/mapa/annin-dvur-2021
mailto:prihlasky.mov@seznam.cz


Prezentace: v centru závodů od 8:30 do 10:00, oddíly, které mají v pořádku platby zavedené v systému 

ORIS, nemají změny ani požadavky na zapůjčení SI, nemusí na prezentaci chodit  

Vzdálenosti: parkoviště 1 – centrum: 350 m 

parkoviště 2 – centrum: 2500 m (po asfaltové cestě bez provozu – možnost využít kolo, 

koloběžku…)  

centrum – start: do 1000 m 

cíl – centrum: do 200 m  

 

Start: čas 00 = 11:00, intervalový dle startovní listiny, kromě kategorie HDR, P4 a P7 která má 

start v libovolném čase (limit pro start bude upřesněn v pokynech) 

Způsob ražení: elektronický SPORTIdent, náhradní ražení kleštičkami v případě selhání elektronického 

ražení do mapy 

kontroly nebudou 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 

 poplatek za půjčení SI čipu 50 Kč,-, za ztrátu se účtuje 1000,- Kč, požadavek na zapůjčení 

čipu SI uveďte v přihlášce 

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu sekce orientačního běhu ČSOS pro rok 2022 

a Soutěžního řádu MSKS ČSOS pro rok 2022 

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu MSKS ČSOS pro 

rok 2022 a Prováděcích předpisů k SŘ MSKS ČSOS pro rok 2022 

Protesty: dle pravidel OB doložené vkladem 100 Kč k rukám hlavního rozhodčího, e-mailem nebo 

poštou na adresu:  

Tomáš Vavřík, Dr. Martínka 65, 700 30 Ostrava 

protesty proti startovním listinám na email: tomas.vavrik1@seznam.cz 

Převlékání: na shromaždišti v oddílových stanech 

Popisy kontrol: ve formě piktogramů k samoobslužnému odběru na shromaždišti  

Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodů a budou dostupné online 

Hlídání dětí: nebude zajištěno 

Informace: na stránkách MSKSOS a v ORISu 

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

Parkování: parkoviště 1: v blízkosti centra závodu (GPS: 49.9064N, 18.282E), je určeno výhradně pro 

auta vezoucí klubové stany 

parkoviště 2: na plochách statku Paseky (GPS: 49.913N, 18.311E), určeno pro všechny 

ostatní a autobusy 

parkovné 50 Kč/osobní auto, 100 Kč/autobus 

Organizace parkování: stání na parkovišti 1 bude umožněno maximálně jednomu autu za klub/oddíl, které veze 

klubový stan, a to po předchozím objednání v doplňkových službách v systému ORIS 

před vjezdem do lesa bude kontrolováno, že skutečně vezete stany 

Občerstvení: voda po doběhu v cíli, voda na trati (bude vyznačeno v mapě nebo v popisech – dle situace) 

stravování v centru závodů bude upřesněno v pokynech k závodům 

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/) 

mailto:tomas.vavrik1@seznam.cz
mailto:prihlasky.mov@seznam.cz
http://oris.orientacnisporty.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, R3 

hlavní rozhodčí:  Tomáš Vavřík, R2    

stavitel tratí:  Tomáš Berger, R3 

 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek. 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKS ČSOS dne 10.3.2022. 

 

Za SK OB Ostrava: 

Josef Juřeník, ředitel závodu       Tomáš Vavřík, hlavní rozhodčí 

 

       

  

                    

 

                                            

 

                                       

 

                       

                                                         


