
                                                                              R O Z P I S 

                                     6. závod Jarního krajského žebříčku MSKSOS, 

                                     5. závod Hanáckého žebříčku jaro 

                                     5. oblastní žebříček Valašská oblast a veřejný závod v OB 

 

Pořádající orgán:        Český svaz orientačních sportů - Moravskoslezský krajský svaz orientačních   

                                       sportů 

Pořádající subjekt:     Sportovní klub orientačního běhu Ostrava (MOV) 

Klasifikace závodu:    jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol  

                                       a intervalovým startem.  Závod s ID 3346 a rankingovým koeficientem 1,00. 

Datum konání:            sobota 30. dubna 2016 

Centrum závodu:        Obecní restaurace v Ženklavě, GPS: 49.5644025N, 18.1077797E, 

                                       Parkoviště aut je v celé obci na určených plochách, podrobnosti v pokynech 

Prezentace:                  v centru závodu (v zadní místnosti) v době 08:45 -10:15 hodin. 

Start 00:                       11:00, intervalový dle startovní listiny, vyjma kategorií HDR a P, které budou mít 

                                       libovolný start v určeném časovém rozmezí 20-90 (tj. 11.20 – 12.30 hod) na  

                                       startovní krabičku (čas přidělí startér po dohodě)                                                                                                   

Vzdálenosti:                 parkoviště – centrum = 50-300 metrů 

                                       centrum – start = 1100 metrů, převýšení 110 metrů !! 

                                       cíl – centrum  = 800 metrů. 

Možnost převlékání:  ve vlastních stanech a tunelech za restaurací, omezeně i v sále restaurace 

Občerstvení, WC:        v restauraci a bufetu  Obecní restaurace, v cíli voda  

                                       Do sálu vedle restaurace je přísný zákaz vstupu v běžecké obuvi (s hřeby a  

                                       znečištěním po závodě). 

Způsob ražení:             elektronický systém SPORTIdent (možno použít čipy všech generací); poplatek 

                                        za zapůjčení SI 40,-Kč; v případě  ztráty SI se účtuje 700,-Kč. 

Kategorie:                     H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, 

                                        H65C, 

                                       D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D21D, D35C, D45C, D55C, 

                                       HDR (fáborky), P, T; 

                                       DH10N - fáborkované tratě bez doprovodu, HDR – fábor. trať s doprovodem.   



Přihlášky:                      do pondělí 25.4.2015 do 23:59 hod  s využitím IS ORIS:  

                                        http://oris.orientacnisporty.cz, výjimečně e-mailem: prihlasky.mov@seznam.cz  

                                       Zahraniční a neregistrovaní závodníci mohou přihlášku zaslat na e-mailovou  

           adresu: prihlasky.mov@seznam.cz. Do předmětu e-mailu napište: Přihláška  

           Ženklava. Takovou přihlášku považujte za přijatou až obdržíte potvrzení (reply).                                                

                                                                                                        do 25.4.           po 25.4.  a   na místě 

Vklady:                           HDR, P                                                      50,-Kč                        50,-Kč 

                                        Žactvo (DH10C,DH10N, DH12C)          40,-Kč                        80,-Kč 

                                       Ostatní kategorie                                   100,-Kč                     200,-Kč 

Způsob úhrady:             převedením na bankovní účet SK OB Ostrava u Fio banky, a.s., č.ú. 

                                         2100410057/2010, variabilní symbol (VS) 3004XXXX, kde XXXX je číslo Vašeho 

                                         oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOS. Platbu pozdější než ve středu před   

                                         závodem je nutné doložit při prezentaci dokladem o převodu. 

                                         Hotovostní úhradu vkladu při prezentaci je nutné předem dohodnout se  

                                         zpracovatelkou přihlášek (Hana Svěchotová, 605270642)  

Mapa:                             Libotín Jih, 1:10000, e=5m, mapovali Miroslav Sikora, Jiří Ryšavý a Milan  

                                        Svěchota v roce 2013, Josef Juřeník v roce 2016; revizi 03-04/2016 provedli  

                                        Milan Svěchota a Josef Juřeník, mapový klíč ISOM. Mapa bude vodovzdorně  

                                        upravena. 

Terén:                            kopcovitý, porostově různorodý, místy podrost, s komunikační sítí převážně  

                                        v severojižním směru. 

Protesty:                       k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 200,-Kč. Písemně doložené v termínu  

                                       podle Pravidel OB, čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu Ota   

                                       Maceček, Svornosti 19, Ostrava-Zábřeh, 700 30. 

Předpis:                        Závodí se dle platných Pravidel OB, SŘ MSKSOS, HO a VO na rok 2016 a PP k SŘ  

                                      MSKSOS pro rok 2016 

Upozornění:                 Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc bude  

                                       poskytnuta po doběhu v cíli, následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí  

                                       ze svého zdravotního pojištění. 

Informace:                   na stránkách SK OB Ostrava (http://skob-ostrava.cz/), MSKSOS a ORISu.  

                                      K přihláškám u Hany Svěchotové na e-mailu: prihlasky.mov@seznam.cz 
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Funkcionáři:                ředitel závodu – Josef Juřeník R3 

                                      hlavní rozhodčí – Ota Maceček R3 

                                      stavitel tratí  - Milan Svěchota R2 

 

                                      Rozpis byl schválen HR a SK MSKS OS, SK HO a SK VO dne ...03.2016. 

 

                                      Josef Juřeník                                                                               Ota Maceček 

                                     Ředitel závodu                                                                             Hlavní rozhodčí 

                                                          


