
Mistrovství Moravskoslezského kraje v OB  na krátké trati pro rok 2016 

 
a 5. závod jarního krajského žebříčku MSKS OS na krátké trati  

rankingový závod s koeficientem 1,02, veřejný závod v orientačním běhu 

 

POKYNY 
Pořadatelský orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

 

Pořadatelský subjekt: SK  ve Vrbně pod Pradědem z.s., oddíl OB  

 

Datum konání: neděle 17. 4. 2016  

Centrum:  Vrbno p. P., tenisové kurty   

   GPS: 50.1121167N, 17.3943353E 

     Oddílové stany na vyznačeném místě.  

Klasifikace závodu:  Jednodenní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na krátké  

trati, rankingový závod s koeficientem 1,02. 

 

Prezentace:  Vrbno pod Pradědem, tenisové kurty – 9:00 - 10:15 

Start 00:  11:00 – intervalově dle startovní listiny 

   Kategorie HDR , P mají libovolný start  0- 80.   

 

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum  do 300 m 

   centrum – start 400 m – modrobílé fáborky                      

centrum – cíl  0 m 

 

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 (děti s doprovodem) značeny smajlíky  

Časy vítězů:  dle platného Soutěžního řádu MSKS OS 

 

Mapa: Válečná stráň 1:75000, 0, E 5m, pro rankingové kategorie 1:10000  stav 

04/2016, ISOM, mapoval P. Matula. Formát A4, mapa bude 

vodovzdorně upravena.  

 

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

Popisy kontrol: na shromaždišti i na mapě 

 

Terén: dva odlišné typy: převažuje rovinatá velmi členitá pasáž (zbytky po těžbě 

drahých kovů), v části potom prudký svah. Terén je v některých místech 

dosti podmáčený, počítejte s tím, že suchou nohou závod nezavládnete. 

 

Zakázané prostory: veškeré lesní prostory v okolí shromaždiště  

  

Upozornění:                všechny kategorie podbíhají tunelem  hlavní cestu = povinný postup 

mezi kontrolami 107 a 123, hlavní cesta je zakázaná pro pohyb 

závodníků  (v mapě červené křížky), využití této komunikace je 

důvodem k diskvalifikaci (bude kontrolováno hl. rozhodčím). Tratě se 

několikrát kříží – věnujte proto pozornost zákresu v mapě!!!! 

 



Kategorie D21,D20 a H21: mají dva okruhy značené na mapě (DH21, 20 I. a DH21,20 II.). 

Na startu si závodníci odebírají jeden výtisk A4, na kterém jsou na 

dvou mapách natištěny samostatně oba okruhy. Po oražení kontroly 

117 (divácká kontrola) pokračují v závodě na druhé mapě (značeno od 

startovního trojúhelníku). 

 

Vyhlašování: ihned po skončení závodu nejlepší tři závodníci mimo kategorií HDR a P    

 

Parkování: dle pokynů pořadatelů (parkovné se nevybírá) 

Mytí: v lavorech  

WC: v hlavní budově na shromaždišti  

Časový limit:               120 min 

Uzavření cíle:  v 15 hod 

Výdej map: mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka   

První pomoc: v centru závodu, případnou další pomoc si každý účastník hradí ze svého 

zdravotního pojištění  

Občerstvení: bufet na shromaždišti  

Jury závodu: bude zveřejněna na shromaždišti  

Protesty: dle Pravidel OB hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Proti oficiálním 

výsledkům na adresu : Richard Klech, Husova 538 , 793 26 Vrbno p.P., 

 

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

Prováděcích předpisů MSKS OS. 

 

Informace:  ORIS 

   Richard Klech, e-mail: richoklech@seznam.cz , tel. 604 272155 

    

 

Funkcionáři závodů: ředitel závodu:  Jitka Krätschmerová  

   hlavní rozhodčí: Richard Klech  

   stavitel tratí:  Vojtěch Matuš  

   zpracovatel přihlášek:  Milan Binčík    

 

Poděkování sponzorům a partnerům: firma RIDEX, cestovní kancelář ATIS, pekařství Holaj 

a Sklářská huť Tomi 


