
P O K Y N Y 

6. závod jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje 2022, 

veřejný závod v OB 

 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz ČSOS 

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

Datum konání závodu: neděle 10. 4. 2022 

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

intervalovým startem, ORIS ID: 6988, 

rankingový závod s koeficientem 1,00 

Zařazení do soutěží: Moravskoslezský krajský žebříček jednotlivců 

Centrum závodů: areál ředitelství společnosti Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o 
Antonína Brože 2, Ostrava-Zábřeh 
GPS: 49.7874N, 18.2435E 
platí přísný zákaz vstupu do budovy ve znečištěné obuvi a oděvu, a sahat či se 
dotýkat objektů zabezpečených páskou či značkou „nedotýkat se“ 

 
Shromaždiště: v centru závodů 

Prostor závodů: prostor Bělského lesa ohraničený ulicemi Plzeňská, Junácká, Korandova, Blanická, 

Výškovická a Čujkovova 

Parkování: osobní automobily: osobní auta na veřejném parkovišti u aquaparku  
(GPS: 49.7901N, 18.2361E) 
autobusy: naproti restaurace Dakota (GPS: 49.7829N, 18.2452E), příjezd autobusu 
prosíme oznamte řediteli závodu na email jurenik@volny.cz 
 

Mapa: Bělský les 2022, 1:10000, E = 2,5 m, stav 03/2022, ISOM 2017-2, formát A4,  

autor mapy: T. Vavřík  

mapa bude v plastovém mapníku 

mapy se v cíli odebírají, vydávány budou po startu posledního závodníka 

 předchozí mapa: Bělský les APK (2018) 

vývraty nejsou mapovány 

Zvláštní mapové značky: 115 (hnědý trojúhelník) – plošinka 
313 (modrá hvězdička) – fontána 
531 (černý křížek) – altán, infotabule… 

 
Zakázané prostory: - prostory v mapě vyznačené zn. 709 (fialové křížové šrafy) 

- vodní plochy v mapě vyznačené zn. 301 – nepřekonatelné vodní těleso  
- prostory vyznačené zn. 520 – oblast se zákazem vstupu  
- zákaz vstupu do oplocenek 
 

Povinné úseky: ze startu na mapový start a z poslední kontroly č. 100 do cíle 
 

Terén: rovinatý příměstský les, v jižní části členitá a hluboká údolí, větší množství jam a prohlubní,  
hustá pravidelná síť cest a pěšin, místy obtížný podrost, viditelnost většinou dobrá 
použití bot s hřeby není zakázáno, důrazně jej však nedoporučujeme 
 
POZOR, areál Bělského lesa je hojně využíván veřejností a hlavně za pěkného počasí zde 
může být velmi vysoký provoz chodců i cyklistů, dbejte na svou bezpečnost a zvláště při 
přebíhání větších cest buďte obezřetní 
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Kategorie: D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 

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

P, HDR 

tratě kategorií D10N, H10N a HDR značeny oranžovými fáborky 

Parametry tratí: zveřejněny v systému ORIS 

Přihlášky: přihlášky na místě budou možné na prezentaci pouze do počtu vakantů a za dvojnásobné 

startovné (kromě kategorií HDR, P) 

Prezentace: v centru sobotního oblastního závodu od 8:30 do 10:00, v centru od 8:00 do 9:00, oddíly, 

které mají v pořádku platby zavedené v systému ORIS, nemají změny ani požadavky na 

zapůjčení SI, nemusí na prezentaci chodit  

Vzdálenosti: parkoviště os. aut – centrum: 600 - 900 m (zelenobílé fáborky) 
parkoviště autobusu – centrum: 650 m (modrobílé fáborky)  
centrum – start: 650 m (modrobílé fáborky) 
cíl – centrum: 0 m 
Příchod na shromaždiště bude závodníkům i doprovodu dovolen pouze po 
vyznačených trasách (viz mapka na konci rozpisu), využití jiné trasy bude trestáno 
diskvalifikací!   

 

Popisy kontrol: ve formě piktogramů k samoobslužnému odběru na shromaždišti 

Start: čas 00 = 10:00, intervalový dle startovní listiny, kromě kategorie HDR, P které mají start 

v libovolném čase od 00 do 60 

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

CLEAR, ve druhém CHECK, ve třetím SIAC OFF, start probíhá na zvukové znamení, 

(kategorie HDR, P na pokyn startéra) 

v cíli je závodník povinen orazit jednotku CÍL, vyčítání čipů v centru závodů 

nedodržení startovní nebo cílové procedury je trestáno diskvalifikací 

Časový limit: 90 minut 

Uzavření cíle: po uplynutí časového limitu od startu posledního závodníka 

Předpokládané časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu MSKS ČSOS na rok 2022 

Způsob ražení: elektronický SPORTIdent, náhradní ražení kleštičkami do mapy (v případě selhání SI) 

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 

Přesnost měření času: na celé sekundy 

Vyhlášení vítězů: ihned po skončení závodu, první tři závodníci ve všech závodních kategoriích obdrží diplom, 

vyhlášení v soutěžních kategoriích do DH14C (vč.) navíc obdrží medaili 

všechny děti v kategorii HDR obdrží malou odměnu 

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:  

Hana Svěchotová, Výškovická 132A, 700 30 Ostrava-Výškovice 

protesty proti startovním listinám na email: svechotova.hana@seznam.cz 

Jury: přesné složení bude vyvěšeno v centru závodu, členství bude nabídnuto těmto závodníkům: 

Hana Sochorová (HAV), Pavla Chudíková (BFM), Gabriela Argalášová (TRI) 
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Převlékání: na shromaždišti v oddílových stanech 

WC: v budově v centru 

Mytí: pouze v omezené míře na WC 

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

Hlídání dětí: nebude zajištěno 

První pomoc: v cíli bude poskytnuta základní první pomoc 

Informace: na stránkách MSKSOS a v ORISu, případně na emailu prihlasky.mov@seznam.cz  

Občerstvení: voda po doběhu v cíli, v centru závodu stánek s prodejem nápojů (Kofola, alko i nealko pivo, 

čaj, káva…), buchet a koláčů 

v centru bude rozdělán otevřený oheň, možnost opečení vlastních párků apod. 

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/) 

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:  Hana Svěchotová, R1    

stavitel tratí:  Tomáš Vavřík, R2 

Příchod na shromaždiště: 

  

mailto:prihlasky.mov@seznam.cz
http://oris.orientacnisporty.cz/


Plánek shromaždiště: 

 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek. 

Za SK OB Ostrava: 

Josef Juřeník, ředitel závodu       Hana Svěchotová, hlavní rozhodčí 

 

                            

 

                                            

 

                                       

 

                       

                                                         


