
POKYNY - SPRINT 
 

5. závod podzimního krajského žebříčku MSKS OS ve sprintu 

rankingový závod s koeficientem 1,00, veřejný závod v orientačním běhu. 
Pořadatelský orgán:  Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů  

Pořadatelský subjekt:  TJ Opava, oddíl OB  

Datum konání:  sobota 3. října 2015, odpoledne  

Centrum:   Vítkov, Základní škola a gymnázium Vítkov, Komenského ul. 

GPS:     N 49°46.66518', E 17°45.44860' 

Klasifikace závodu:  Jednodenní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol, 

Rankingový závod s koeficientem 1,00.  

Prezentace:   Základní škola a gymnázium Vítkov, Komenského ul., 14:00 - 15:00 hodin 

Start 00:   15:30 – intervalově dle startovní listiny.  

Kategorie HDR a P mají libovolný start 0 - 60  

Vzdálenosti:   parkoviště – centrum 100 - 500 m  

centrum – start 500 m – modrobílé fáborky  

centrum – cíl 350 m – červené fáborky  

Způsob ražení:  Elektronický razicí systém SPORTident, v případě poruchy SI se průchod 

kontrolou razí do mapy! Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.  

Liniové tratě:   Kategorie H10N, D10N a HDR nemají fáborkovanou trať.  

Časy vítězů:   Dle platného Soutěžního řádu MSKS OS.  

Mapa:  U Nosana, 1:4 000, E 2m, stav 09/2015, ISSOM, mapoval Rychlý, formát 

A4, mapa bude vodovzdorně upravena. 

 Výdej map v posledním startovacím koridoru (1 minuta před startem) 

Zvl. mapové značky:  zelený křížek – vývrat, zelené kolečko – výrazný strom, černý křížek – 

umělý objekt, velká zelená tečka – keř, mohutný samostatný strom, malá 

zelená tečka – malý keř, malý samostatný strom  

Popisy kontrol:  pouze na mapě 

Terén:  Městský terén, silniční provoz bude omezen pouze dopravními značkami, 

dbejte zvýšené opatrnosti při přeběhu cest. 

Povinný usek: Viz situační plánek na konci pokynů, dále povinný úsek od startu 

k mapovému stratu – nedodržení povinného úseku znamená diskvalifikaci.    

Zakázané prostory:  Pro závod sprintu se stanovuje uzavírka závodního prostoru od 14:30. 

 Prostor sběrné kontroly je neveřejný. Přísný zákaz vstupu závodníka po 

doběhu do závodního prostoru – důvod k diskvalifikaci. 

 Nepřekonatelné překážky – viz příloha Pokynu 

 Překonatelná překážka – viz příloha Pokynu 

Vyhlašování:  Vyhlášení výsledků pro oba dva závody bude po ukončení odpoledního 

závodu ve sprintu (předběžně v 17:30 hodin). Vyhlášení budou první tři 

účastnící kategorií DH10 – DH14 a vítězové u kategorií DH16 – DH65, 

závodníci kategorie HDR budou odměněni v cíli. 

Parkování:  Možnosti parkováni na veřejných parkovištích – viz přiložená mapka 

Mytí:    V prostoru shromaždiště. 

WC:    Pouze ve škole na shromaždišti.  

Časový limit:   60 min  

Uzavření cíle:   V 17:30 hod 

Předběžné výsledky: Na shromaždišti  

Výdej map:   Mapy se v cíli nevybírají, spoléháme na fair play 

První pomoc:  V cíli závodu, případnou další pomoc si každý účastník zajistí vlastními 

silami  

Občerstvení:  V cíli po doběhu, doporučujeme využít stravování po dopoledním 

závodu přímo v kempu Balaton. 



Jury závodu:   Bude zveřejněna na shromaždišti  

Protesty:  Dle Pravidel OB hlavnímu rozhodčímu se vkladem 100 Kč. Proti 

oficiálním výsledkům na adresu: Milan Binčík, Čapákovo nábřeží 37, 

74705, Opava 5.  

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu MSKS OS a 

Prováděcích předpisů MSKS OS.  

Informace:  www stránky závodů: http://www.orientacnibeh.opava.cz,  e-mail: 

milan.bincik@gmail.com, tel. 737 241 011  

Funkcionáři závodů:  ředitel závodu:  Kociánová Eva 

hlavní rozhodčí:  Binčík Milan 

stavitel tratí: Rychlý Pavel 
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