
R O Z P I S 

1. závod jarního krajského žebříčku MSKS OS ve sprintu, 

1. závod EUROLIGY 2019, veřejný závod v OB a 

2. závod jarního krajského žebříčku, Mistrovství MSKS OS v nočním OB, 2. závod EUROLIGY 

2019, veřejný závod v OB. 

Společná ustanovení pro oba závody: 

Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz OS. 

Pořádající subjekt:  Sportovní klub orientačního běhu Ostrava, z.s. (MOV). 

Klasifikace závodů: dopolední závod: žebříčkový jednorázový závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím 

kontrol, ORIS ID: 4977 a rankingový závod s koeficientem 1,00. 

Večerní závod: žebříčkový jednorázový závod jednotlivců v nočním OB s pevným pořadím 

kontrol, mistrovství MSKS OS v nočním OB, ORIS ID: 4978 a rankingový závod 

s koeficientem 1,00. 

Informace související s česko-polskou Euroligou najdou zájemci na www. euroliga.eu. 

Datum konání závodů: sobota 30. března 2019. 

Převlékání: dopoledne prostory motorestu Laguna – Hlučín štěrkovna. 

Večer prostory restaurace Pizzerie club Kuželna, oddílové stany na vymezeném místě a 

dopravní prostředky. 

Způsob ražení: elektronický „Sport ident“. Náhradní ražení kleštičkami na kontrolách do R políček na mapě. 

Během závodů nebudou krabičky SI nastaveny na bezkontaktní způsob ražení. 

Jeden čip nesmí být v jednom závodě použit vícekrát. 

Každý závodník je povinen dostavit se k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí. 

 Poplatek za půjčení SI čipu 50,- Kč, za ztrátu se účtuje 1000,- Kč 

Přihlášky: do pondělí 25. března do 23:59 hod s využitím přihlašovacího systému ORIS.  

Zahraniční a neregistrovaní závodníci bez přístupu do ORIS e-mailem na adresu: 

prihlasky.mov@seznam.cz a je nutno ji zaslat v povinném formátu.  

Přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte potvrzení přijetí. 

 

Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné kromě kategorií HDR, P a pouze do počtu 

vakantů. 

Popisy kontrol: samoobslužně v centru závodů. 

Způsob úhrady vkladu: vklad uhraďte převodem na účet SK OB Ostrava u Fiobanky, č.ú.: 2100410057/2010. 

VS: 2903xxxx, kde xxxx je číslo vašeho oddílu, nebo klubu dle adresáře ČSOS. 

Platbu převodem, po termínu pro přihlášení, doložte při prezentaci. 

Úhradu při prezentaci dohodněte předem. 

 Zahraniční závodníci platí startovné u prezence v Kč. 

 

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se soutěžním řádem 

a prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2019. 

 Časový limit dle Soutěžního řádu MSKS OS pro rok 2019. 

Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centrech závodů. Oficiální výsledky budou 

zveřejněny v systému ORIS. 

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

a mailové dotazy na adrese: prihlasky.mov@seznam.cz. 

Parkování: na parkovištích u shromaždišť závodů podle pokynů pořadatele. 

Parkování dopoledne za poplatek 20,- Kč/osobní vůz, 50,- Kč/autobus.  

Upozornění: provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele 

závodů. 
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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 v informačním 

systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/). 

Fotografování: v průběhu závodů budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování 

veřejnosti o průběhu závodů, v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského 

zákoníku. 

 Mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, 

pro propagaci OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 

 V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím fotografovi. 

Funkcionáři závodu: ředitel závodů:  Josef Juřeník R2, 

hlavní rozhodčí:  sprint – Milan Svěchota R1, 

   noční – Otakar Maceček R1, 

stavitelé tratí:  sprint – Tomáš Vavřík R3, 

   noční – Václav Petr R3. 

Ustanovení pro závod ve sprintu 

Centrum: prostory motorestu Laguna, Hlučín štěrkovna. 
GPS: 49.8922000, 18.1773000. 

Prezentace: v centru závodu od 11:00 do 12:00 hodin. 

Start: čas 00 = 12:30 hod. Intervalový dle startovní listiny, kromě kategorií HDR a P, které mají 

start v libovolném čase (limit pro start bude upřesněn v pokynech). 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum  do 50 m, 

centrum – start  do 1000 m po modrobílých fáborcích, 

centrum – cíl  do 500 m po oranžových fáborcích. 

Mapa: Hlučín – u Štěrkovny, 1:4000, e = 2 m, stav 02/2019, ISSOM 2007, formát A4, 

Mapoval: T. Vavřík. 

Mapa bude vodovzdorně upravena. 

Terén: všechny druhy městské zástavby se zelení. 

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, 

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, 

HDR – rodiče s dětmi, P. 

 Pro polské závodníky EUROLIGY značení kategorií D = K, H = M. 

Kategorie HDR nemá trať značenou fáborky ani smajlíky. 

Vklady: DH10C, DH12C:  40,- Kč, 

HDR, P :   50,- Kč, 

ostatní kategorie: 100,- Kč. 

 

Po termínu za dvojnásobný vklad, kromě kategorií HDR a P. 

Občerstvení: v motorestu Laguna. 

WC a mytí: v motorestu Laguna. 

Protesty: písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč v termínu podle pravidel OB, 

nebo poštou na adresu: Milan Svěchota, Výškovická 132a, 70030 Ostrava-Výškovice. 
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Ustanovení pro noční OB  

Centrum:  prostory restaurace Pizzerie club Kuželna, Dobroslavice, Slezská 98.  

GPS: 49.878434, 18.141164. 

Prezentace: v centru dopoledního závodu od 11:00 do 12:00 hod.  

Oddíly a kluby, které přijedou jen na noční OB, nebo změny pro závod od 18:00 do 19:00 

hod. v centru nočního závodu. 

Start: čas 00 = 19:30 hod. Intervalový dle startovní listiny, kromě kategorií P, které mají start 

v libovolném čase. 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum:  50 až 150 m, 

centrum – start:  do 900 m po modrobílých fáborcích, 

centrum – cíl:  50 m. 

Mapa: Kamenec, 1:10000, E=5m, stav únor 2019, formát A4, ISOM2017.  

Autoři mapy: mapovali: Jindřich Hostaš, Josef Juřeník, Jan Panna, Tomáš Vavřík.  

Mapu kreslil a graficky upravil Tomáš Vavřík.  

Mapa bude vodovzdorně upravena.  

Terén:  středoevropský, se středním převýšením, se středně hustou sítí komunikací, porostově 

pestrý, místy snížená průchodnost. Dobrá viditelnost.  

Kategorie: D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65, 

H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H70, 

T tréninková trať.   

P jednoduchá trať (v kategorii P je umožněno jít i ve dvojici, pouze 1 mapa). 

Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích dle bodu 7.8 soutěžního řádu 

Moravskoslezského krajského svazu orientačních sportů pro rok 2019, klasická trať. 

 Pro polské závodníky EUROLIGY značení kategorií D = K, H = M. 

Vklady: DH12    40,- Kč, 

DH14, P a T   50,- Kč, 

ostatní kategorie            110,- Kč. 

 

Po termínu přihlášek za dvojnásobný vklad, kromě kategorie P. 

Občerstvení: restaurace Pizzerie club Kuželna, a další dvě restaurace v blízkosti centra závodu. 

WC a mytí: budově Pizzerie club Kuželna. 

Protesty: písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč, v termínu podle pravidel OB, 

nebo poštou na adresu: Otakar Maceček, Svornosti 2308/19, 700 30., Ostrava.   

 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek. 

Rozpis byl schválen hlavním rozhodčím a SK MSKS OS dne 23. 2. 2019. 

Za SK OB Ostrava: 

Josef Juřeník, ředitel závodu     Milan Svěchota, hlavní rozhodčí 

        Otakar Maceček, hlavní rozhodčí 

 

 

 

Konání akce umožnil podnik Lesy České republiky, s. p. a město Hlučín a obec Dobroslavice 

 



   

   

 

   

 

 

      


