Sport ovní klub orienta čního běhu, z.s.
SKOB Frýdek-Místek

BFM

Pokyny

7. závodu jarního KŽ a KŽV MSKS OS 2022
(ID 6989, ranking koeficient 1,0)

na krátk é trati

Poř.orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKS OS)
Poř.subjekt: SKOB Frýdek-Místek, z.s. (BFM)
Klasifikace: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím
kontrol
Datum:
Sobota 30.4.2022
Místo:

Libhošť - fotbalové hřiště, mapa, 49.6254789N, 18.0681069E

Prezentace: V místě shromaždiště od 9:00 hod., dohlášky a změny do 9:45 hod.
Veškeré dohlášky a změny po ukončení času prezentace (9:45) budou
brány jako opozdilé a bude za ně účtováno navíc: za dohlášky 50,-Kč a
změny (kategorie, jméno, čas, čip) 20,-Kč
Start 00:

10:30 hod., intervalový
Kategorie HDR, P, start libovolný (do startu posledního závodníka ve
startovní listině), mapový start 50 m, linie v lese – červenobílé plastové
fáborky

Cíl:
Uzavření cíle v čase od startu posledního závodníka + časový limit
Vzdálenosti: Parkování auto-centrum do 300 m, centrum-start, cíl 1000 m (blízko sebe)
Mapa:

Terén:
Ražení:

Roveň - východ, 1:10000, E 2,5 m, stav březen 2022
Zpracoval 2021: Jiří MIČKA (ROB N.Jičín), revize III/22 Michal BJOLEK,
Vlastimil MUTINA, Martin SVOBODA, Ludvík ZEMAN, mapa vodovzdorně
upravena (pretex), formát A4, ISOM 2017-2
Kontinentální, rovinatější, většinou čistý
Elektronické, SI, během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na
bezkontaktní způsob ražení, v případě nefunkční krabičky SI razit R políčka
na mapě

Popisy kontrol:
Na shromaždišti, výdej samoobsluhou, také na mapě
Délky tratí a převýšení: umístěny v ORISu
Školka:
Pořadatel nezajišťuje
Parkování: Na přilehlém hřišti poblíž shromaždiště, poplatek 50,-Kč
Vyvěšení:

Startovní listiny, pokyny, jury

Vyčítání:

V centru, závodník je povinen vyčíst čip v co nejkratším čase po příchodu
na shromaždiště (i když závod nedokončí)
Mytí, WC:
Mytí, WC na shromaždišti
Občerstvení:Po doběhu v cíli (balená voda), klasické občerstvení na shromaždišti
Převlékání: Nadstřešené prostory na shromaždišti, oddílové stany nejsou nutné
První pomoc:Zdravotník v cíli závodu
JURY:
Bude vyvěšena na shromaždišti, osloveni tito závodníci: A.Bernatík (SFM),
T.Sochor (HAV), M.Svěchota (MOV)
Mapy v cíli: Nebudou vybírány, dbejte zásad fair-play !!

Předpis:

Závodí se dle Pravidel OB, SŘ a Prováděcích předpisů MSKS ČSOS
k soutěžím pro rok 2022, časový limit dle SŘ MSKS OS

Výsledky:
Protesty:

Průběžné výsledky na shromaždišti, oficiální výsledky v ORISu
S poplatkem 100,-Kč, písemně hlavnímu rozhodčímu nebo na adresu:

Doprava:

Vlastimil Mutina, Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek
Od FM – Na mimoúrovňovém nadjezdu za Příborem D48 sjet na silnici 58,
na kruhovém objezdu následně na Libhošť, značení v obci viz mapka
Pozdější sjezd z dálnice do Libhoště není

Upozornění: Zákaz vstupu na fotbalové hřiště !!
Ceny, vyhlášení: 1.-3.místo diplomy a drobné věcné ceny, HDR – sladkost pro všechny
GDPR, foto: Přihlášením na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých
osobních údajů (v přihlášce, startovce, výsledcích) v IS ORIS. V průběhu
sportovní akce bude pořizována fotodokumentace (v souladu s §89 zákona
č.89/2012 sb. OZ). V případě, že nesouhlasíte s pořizováním
fotodokumentace, oznamte to prosím fotografovi.
Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí ! Pořadatel neodpovídá za případná
zranění závodníků, kteří se zraní při závodě a prostoru závodu. Základní
lékařská pomoc bude poskytnuta v cíli závodu. Další lékařská pomoc se
provádí na účet zdravotních pojišťoven. Provozování prodejní nebo
propagační činnosti není možné.
Pořadatelé: ředitel závodu –

Ivona POPIELUCHOVÁ, R III

hlavní rozhodčí –
stavitel tratí –

Vlastimil MUTINA, R III
Martin SVOBODA, R III

PC,SI –

Milan BINČÍK, RI

Ivona POPIELUCHOVÁ
ředitel závodu

parkování

centrum

LIBHOŠŤ

Vlastimil MUTINA
hlavní rozhodčí

