
R O Z P I S 
 

Mistrovství MSK v orienta čním běhu na krátké trati, 
 2. závodu jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu 

a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců. 
 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů  

Přádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Ostrava 
Typ závodu: Mistrovství MSK v orientačním běhu na krátké trati a závod jednotlivců na 
 krátké trati s pevným pořadím kontrol zařazený do dlouhodobé soutěže 
 jarního krajského žebříku. 

 Pro závod jsou závazná Pravidla orientačního běhu platná od 1. 2. 2010, 
Soutěžní řád MSKSOS 2011 a Prováděcí pokyny MSKSOS 2011. 

Datum: neděle,  17. dubna 2011 
Místo závodu: Nový Jičín, areál Čertův Mlýn (Čerťák), GPS: 49°34'3.981"N, 18°0'0.352"E 

Prezentace: 9:00 –10:15 v místě závodu. Dohlášky budou přijímány do 10:00 hod.  

Start 00: 11: 00 hod., intervalový start        

Závodní kategorie a vklady: 

 HDR, D10N, D10C, D12C……………………….…...........................30,- Kč 
 H10N, H10C,H12C………………………………...............................30,- Kč 
 P3, P5……………………..……….……..…………….……………...50,- Kč 
 D14C, H14C, H65C……………….……..…………….……………...50,- Kč 
 D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C…………….………80,- Kč 
 H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C…………….………80,- Kč 
 Zapůjčení osobní karty SI (čipu)..……………………………………..40,- Kč 
 Změna čipu či jména v rámci oddílu v průběhu prezentace….………..zdarma 
 Změna čipu či jména po 10:15 dle možností pořadatele……..…….….20,- Kč 

 Předpokládaný čas vítězů dle bodu 3. soutěžního řádu Moravskoslezského 
krajského svazu orientačních sportů. 

Forma úhrady: Vklady a ostatní platby zasílejte do termínu pro přihlášky na 
č.ú. 1640446339/0800 ČS Ostrava, jako variabilní symbol k identifikaci 
použijte čtyřmístné číslo klubu dle adresáře ČSOB.  

Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. Kopii dokladu o 
zaplacení – zejména bude-li po termínu přihlášky – předložte při prezentaci. 

Přihlášky: Do pondělí 11. dubna 2011 24:00 hod. v předepsaném formátu s využitím 
přihlašovacího systému OB Haná. 

 Přihlášky a změny došlé po termínu budou realizovány za dvojnásobné 
startovné dle možností pořadatele. Po tomto termínu se dvojnásobný vklad 
nevybírá od závodníku na liniových tratí a kategoriích příchozích. 

 V případě ztráty půjčeného čipu bude účtována částka 700,- Kč. 
Dohlášení po termínu a zahraniční závodníci mohou posílat přihlášky 
e-mailem na adresu: svechotova.hana@seznam.cz 

Mapa: Čertův vrch, 1:10 000, E=5 m, dle požadavků ISOM2000, stav únor 2010 
s aktualizaci únor 2011, formát mapy A4, bude vložena v obalu  

 mapoval: Jiří Ryšavý 



Terén: Kopcovitý (podhorský). Středně hustá síť pěšin a cest. Místy kamenitý 
podklad.  

Protesty: Písemné protesty s vkladem 100,- Kč u hlavního rozhodčího na místě závodu 
nebo na adrese Jiří Ryšavý, Šrobarova 9, 720 00 Ostrava Hrabová. 

Vzdálenosti: parkování – centrum  0 – 300 m 
 parkovaní autobusů – centrum        700 m 
 centrum – prezentace 0 m 
 centrum – start do 300 m                                                              
 centrum – cíl 0 m 

Systém ražení: elektronický - SportIdent 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se         
 soutěžním řádem a prováděcími pokyny k soutěžím Moravskoslezského 
 krajského svazu OS pro rok 2011. 

Parkování: Na příjezdových komunikacích k areálu Čertův Mlýn, autobusy budou na 
zpevněných plochách nad autobusovou zastávkou. 

 Parkovací poplatek nevybíráme.  
 Při parkování se řiďte pokyny pořadatelů! 

Občerstvení: Je zajištěno občerstvení v bufetu v místě shromáždiště. 

Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu bude provedeno vyhlášení závodníků na 1. – 3. místě ve 
všech kategoriích s udílením diplomů. 

 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu  Otakar Maceček 
 hlavní rozhodčí  Jiří Ryšavý R2 
 stavitel tratí   Zbyněk Žebrák R3 
 administrátor závodu Hanka Svěchotová R2 

Informace: na stránkách závodu: http://skob-ostrava.cz/certak2011 
 u ředitele závodu na e-mailu: otakar.macecek@centrum.cz 

administrace závodu, tel.: 605 270 642 v době od 17:00 – 21:00, přes den 
možnost SMS nebo e-mail na svechotova.hana@seznam.cz 

Upozornění: V areálu není možnost převlékání v budově. Nezbytné je použití vlastních 
oddílových stanů (tunelů), přístřešků, nebo aut.   

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze na základě dohody 
s ředitelem závodu. 

 
 

 
Srdečně zvou pořadatelé 


