POKYNY
Hošťálkovice 2022
Jarní žebříček MSK na krátké trati
DATUM A KLASIFIKACE ZÁVODU
neděle 8.5.2022 - krátká trať
(závod jednotlivců na krátké trati)
POŘADATEL
Pořádající orgán:
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekty:
OOB TJ Baník Ostrava (AOV), free.lepus.cz, z.s. (LOV)
CENTRUM ZÁVODU
Areál fotbalového hřiště Sokol Hošťálkovice
PARKOVIŠTĚ
Omezený počet parkovacích míst, využijte dopravu vlakem - zastávka Ostrava-Třebovice.
Doporučujeme parkování v Třebovicích
Parkování v Hošťálkovicích (omezeně)

VZDÁLENOSTI
centrum - parkoviště
200-1700 m
centrum - vlak
2000 m
centrum - start
800 m
centrum - cíl
700 m
PREZENTACE
8:00 - 9:30, v centru. Oddíly, kterým pořadatel potvrdil platby v ORISu, nemusí na prezentaci
START
čas 00: 10:00, intervalový dle startovní listiny, kategorie HDR, P mají start v libovolném čase
SYSTÉM RAŽENÍ
Elektronické - SportIdent. V případě poruchy jednotek SI na kontrolách je závodník povinen
označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu
s náhradním ražením je povinen závodník předat ke kontrole v cíli. Závodník je povinen vyčíst si
po doběhu svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončil.
POPIS TERÉNU
Středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí terénní tvary
coby pozůstatek sesuvů půdy, střední hustota komunikací.
Dodržujte zákaz vstupu do oblastí vyštafovaných v mapě!

MAPA
Dlouhý Bobr 2022, 1:10000, E 5m, ISOM2017, A4, Pretex, březen 2022, mapoval B. Háj
Náhled staré mapy “Castor 007” k dispozici v online archivu map ČSOS.
POPISY KONTROL
Budou na mapě. Popisy nebudou na místě samostatně k dispozici. Můžete si je stáhnout na
orisu a předem vytisknout.
WC + SPRCHY
Na hřišti
OBČERSTVENÍ
Na hřišti je restaurace, bude guláš, polévka, atd..
UPOZORNĚNÍ
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru.
JURY
Složení bude vyvěšeno na informační tabuli u cíle.
PROTESTY
Protesty proti startovní listině lze podat na adresu milan.bincik@gmail.com.
Protesty proti výsledkům písemně, doložené vkladem 100 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu
podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 poštou na adresu
Oldřich Vlach, Karla Pokorného 1295/23, 70800 Ostrava.
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 na webu v informačním
systému ORIS.
FUNKCIONÁŘI
Ředitel závodu:
Miroslav Hrubý
Hlavní rozhodčí:
Oldřich Vlach (R3)
Stavitel tratí:
Jiří Vlach (R2)
KONTAKT
Informace lze získat adrese: oldrich.vlach@gmail.com
STRAVOVÁNÍ
Bistro U Králíka v centru závodu
PROTESTY
Protesty proti startovní listině lze podat na adresu milan.bincik@gmail.com.
Protesty proti výsledkům písemně, doložené vkladem 100 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu
podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, dle čl. 25.2 poštou na adresu Oldřich Vlach, Karla Pokorného
1295/23,70800 Ostrava.
FUNKCIONÁŘI
Ředitel závodu:
Miroslav Hrubý
Hlavní rozhodčí:
Oldřich Vlach (R3)
Stavitel tratí:
Jiří Vlach (R2)
KONTAKT
Informace lze získat adrese: oldrich.vlach@gmail.com
PŘEDPIS
Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, soutěžního řádu ČSOS a MSK.
UPOZORNĚNÍ
Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc pouze v centru.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti nebude možné.

