
 

P O K Y N Y 

6. závodu podzimního krajského žebříčku MSKS OS na klasické trati 

a veřejný závod v orientačním běhu 

 

 

Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz OS 

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

Klasifikace závodů: závod v orientačním běhu na klasické trati s pevným pořadím kontrol, rankingový 

závod č. 3883 s koeficientem 1,00 a veřejný závod 

Datum konání závodů: sobota 21. října 2017 

Centrum: Hospůdka na Koupališti, Hukvaldy, Dolní Sklenov 

GPS: 49°37'44,346"N, 18°13'38,634"E 

Parkování: dle pokynů pořadatelů na zpevněné i nezpevněné ploše bez poplatku cca 500 m od 

centra závodů po žlutě značené naučné stezce 

GPS: 49°37'55.939"N, 18°13'22.383"E 

příjezd na bezplatné parkoviště bude vyznačen, 

 

autobusy parkují na parkovací ploše při zastávce autobusů Hukvaldy, Dolní Sklenov, 

rozcestí 

GPS: 49.629675N, 18.2239022E 

Prezentace: v centru závodu od 8:30 do 9:15 hodin, oddíly a kluby, které nebudou mít změny, 

mohou prezentovat až do 10:00 hod. 

Start: čas 00 = 10:30 hod., intervalový dle startovní listiny 

kategorie HDR a P libovolný start do startovního času 60  

Mapa: Janáčkova vyhlídka, 1:10000, e=5 m, ISOM 2000, mapovali: J. Hostaš, J. Juřeník 

a M. Sikora, stav 09/2017, formát A4, vodovzdorně upravená 

mapy se v cíli neodevzdávají 

zvláštní mapové symboly: hnědý křížek – plošinka 

    zelené kolečko – výrazný strom 

    zelený křížek – vývrat 

    černý křížek – jiný objekt 

Zakázaný prostor: zakázaným prostorem jsou všechny prostory v okolí centra závodu, kromě cesty na 

start a na parkoviště. 

Zákazové mapové značky: 524 – vysoký plot (černá čára se dvěma „fousky“) 

Terén: horský terén, svažitý, se střední hustotou cest, různorodým porostem a místy náročnou 

kamenitou podložkou. V prostoru se mohou vyskytnout přenosné myslivecké 

posedy,které nebudou v mapě zakresleny. 

Způsob ražení: elektronický SPORTIdent, náhradní ražení kleštičkami na kontrolách do políček na 

mapě. 

Závodník je povinen v cíli vyčíst svůj čip, a to i v případě, že závod nedokončí. 

 poplatek za půjčení SI čipu 40 Kč,-, za ztrátu se účtuje 700,- Kč 

Popisy kontrol: samoobslužně v centru závodů 

Liniové tratě: trať je v terénu vyznačena červenobílými plastovými fáborky 

 

 



 

 

 

Povinné úseky: start – začátek orientace 

poslední kontrola – cíl 

budou vyznačeny červenobílými plastovými fáborky 

Vzdálenosti: parkoviště  - centrum 500 m po žlutě značené naučné stezce 

centrum – start  600 m s převýšením 60 m po modrobílých fáborcích 

cíl – centrum  0 m 

Časy vítězů: dle soutěžního řádu MSKS OS pro soutěže v orientačním běhu 

Startovní listina: na informační tabuli v centru závodů, na startu a na webu závodů 

Průběžné výsledky: průběžně vyvěšovány v centru závodů 

Převlékání: v oddílových stanech, ve vlastních vozidlech a ve venkovních prostorách v okolí 

restaurace 

Mytí: v řece Ondřejnici 

WC: v budově vedle restaurace 

Občerstvení: voda po doběhu v cíli, některé kategorie i na trati 

v restauraci bufetové občerstvení vč. polévky a párků 

Jury: bude zveřejněno na shromaždišti na informační tabuli 

nabídnuto bude následujícím závodníkům: 

 Sochor Tomáš (HAV) 

 Jurčák Karel (SOP) 

 Svoboda Martin (BFM) 

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

nebo poštou na adresu: René Vavřík, Dr. Martínka 1164/65, 700 30 Ostrava-Hrabůvka 

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

řádem a Prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2017 

Ceny: drobné ceny, diplomy a medaile pro první tři v kategoriích HD10N – HD18C, 

diplomy a drobné ceny pro první tři v ostatních kategoriích, 

každý startující v kategorii HDR obdrží účastnický diplom a sladkou odměnu 

kategorie P se nevyhlašuje 

Vyhlášení vítězů: po skončení závodu, cca ve 14:00 hod. 

Upozornění: závod probíhá na území s chráněnou přírodní lokalitou, žádáme proto účastníky 

závodů, aby se chovali k přírodě šetrně. 

Pokyny budou vydány pouze v elektronické podobě a vyvěšeny na shromaždišti. 

Funkcionáři závodu: ředitel závodu –  Josef Kroča 

hlavní rozhodčí – René Vavřík R2 

stavitel tratí - Tomáš Vavřík 

 

 

Prosíme, dodržujte fair-play. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mapa parkovišť 

 


