ROZPIS ZÁVODU
Hošťálkovice 2022
Jarní žebříček MSK
DATUM A KLASIFIKACE ZÁVODU
neděle 8.5.2022 - krátká
(závod jednotlivců na krátké trati)
POŘADATEL
Pořádající orgán:
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
OOB TJ Baník Ostrava (AOV), free.lepus.cz, z.s. (LOV)
CENTRUM ZÁVODU
Areál fotbalového hřiště Sokol Hošťálkovice
PARKOVIŠTĚ
Zpevněné plochy u centra. Omezený počet parkovacích míst, využijte v co největší míře dopravu
vlakem - zastávka Ostrava-Třebovice, .
VZDÁLENOSTI
centrum - parkoviště
200-400 m
centrum - vlak
2000 m
centrum - start
1000 m
centrum - cíl
800 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
KATEGORIE
D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C
H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
HDR (děti s doprovodem), P (trať na úrovni D16C)

Předepsané časy vítězů dle platného soutěžního řádu MSK .
PŘIHLÁŠKY
Do pondělí 2.5.2022, 23:59 v informačním systému ORIS,
neregistrovaní a cizinci na e-mail ob.aov@seznam.cz (přihláška je platná po potvrzení příjmu).
Druhý termín je čtvrtek 5.5., dle možnosti pořadatele a za zvýšený vklad (neplatí pro HDR, P).
Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy!
Do přihlášky prosím uveďte počet SI čipů požadovaných k zapůjčení.
VKLADY
DH10, DH12, HDR
ostatní
půjčovné SI čipu (za den)

60,120,50,-

ZPŮSOB ÚHRADY
Název účtu
TJ Baník Ostrava OKD
Adresa
Budečská 2, Ostrava, 701 37
Číslo účtu
101312804/2250
Var. symbol
222xxxx, kde xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOS 2021
Kontrola plateb přes TJ bude provedena v pátek dopoledne. Prosíme o včasnou platbu.
Pokud chcete potvrdit příjem platby, vytiskněte si předem z ORISu doklad k potvrzení.
MAPA
Bobrovnický les 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.
SYSTÉM RAŽENÍ
Elektronické - SportIdent. Požadavky na zapůjčení SI-čipu uveďte v přihlášce a úhradu proveďte
společně s vkladem.
POPIS TERÉNU
Středně kopcovitý terén s převážně dobrou průchodností. V prostoru se nacházejí terénní tvary
coby pozůstatek sesuvů půdy, střední hustota komunikací.
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.
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.
FOTOGRAFOVÁNÍ
V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie.
Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na
závody, pro propagaci Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte
s fotografováním, oznamte to prosím explicitně řediteli závodu a fotografovi.
Soutěžní komise MSK schválila rozpis dne 11.4.2022

