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P O Z V Á N K A 

na Světový den OB v Ostravě 2019 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pořádající subjekt: ČSOS - Sportovní klub orientačního běhu Ostrava,  z. s.  

   OMLaZ – Ostravské městské lesy a zeleň Ostrava, s.r.o.  

Datum: čtvrtek  16.05.2019 

Shromaždiště/centrum:  venkovní areál (krytá pergola s posezením) a budova ředitelství Ostravských městských lesů a 
zeleně s.r.o., ul. A. Brože 2/3124, Ostrava-Zábřeh, kde jsou k dispozici pro případ špatného počasí 
šatna k převlečení (šatna + třída lesní školky), WC, občerstvení po závodě (limo, pivo); GPS: 
49°47´14.550´´ N, 18°14´36.679´´ E 

Klasifikace akce: sportovní akce pro školní a předškolní mládež, pro rodiny s dětmi jakož i pro veřejnost se vztahem 
k lesnímu prostředí a pohybu v něm. Prostřednictvím projektovaných tras pohybu ve Výukovém 
areálu Bělský les, jakož i v dalších částech Bělského lesa se seznámit s problematikou orientace 
v přírodě podle mapy a okolního terénu, případně i buzoly, spojenou s hledáním kontrol 
umístěných na přírodních objektech a tvarech lesa. 

 
Doprava na akci: příjezd osobními auty od ul. Plzeňské, ze které odbočíte na křižovatce u restaurace Dakota do lesa 

a zaparkujete na parkovišti před vjezdem do areálu ředitelství OMLaZ, s.r.o.. 
 Účastníkům z Ostravy a blízkého okolí doporučujeme použít k dopravě na závody MHD; výstup 

z busů na zastávkách Náměstí SNP nebo Hotel Bělský les (Helbich) a z nich je to pěšky cca 700 
metrů 

 
Parkování: parkování osobních aut pořadatelů závodu bude přímo v areálu OMLaZ, ostatních účastníků před 

vjezdem do areálu  
 
Prezentace: pod pergolou v areálu od 09:00 do 09:45 hodin (dopolední akci pro školní mládež) a od 13.30 do 

17.30 hodin (odpolední akce pro veřejnost). Na prezentaci obdržíte popisy kontrol, papírový 
průkaz se svým startovním časem. Před vydáním mapy i podrobnou instruktáž o tom, jak kontrolní 
stanoviště hledat. 

Start 00 dopoledne 09:45 hodin, intervalový dle startovní listiny (pro děti ze základních škol z obvodu) 

Start 00 odpoledne 14:00 až 17:30 hodin (kdo jak dorazí) 

  
Parametry tratí: a) tratě pro ty, kteří už orienťák umí:  
   A: d=6,1 km, p=94 m, 16 kontrol, 

   B: d=4,8 km, p=42 m, 10 kontrol; 
 b) tratě pro začátečníky, kteří si orientování podle mapy chtějí vyzkoušet  
 C: d=1,88 km, p=0 m, 17 kontrol,  
 D, E: d=1,41 km, p=0 m, 12 kontrol. 
  
Popisy kontrol: piktogramy na papírových lístcích budou k odběru na shromaždišti pro kategorii A a B; kategorie 

C a D, E (pro začínající nebo úplné začátečníky) budou mít na lístečcích slovní popisy kontrol. 
 
Ražení: mechanické, kleštičkami na kontrolních stanovištích do papírových průkazů;  
 
Terén:  příměstský les s podrostem a s hustou sítí komunikací + revitalizovaný prostor (bývalé vojenské 

kasárny) s novými chodníky a výsadbou mladých stromků, okrasných keřů a ostatní zeleně sloužící 
návštěvníkům výukového areálu pro odpočinek a vzdělávání (informační tabule, lavičky, stoly, 
přístřešky) ale taky kousky lesa a původní výsadby stromů. 

 

Mapy:   Pro kategorie C, D, E (školní mládež, začátečníci): 

   Výukový areál Bělský les, měřítko 1:3500, e=2 m, formát A 4 

   Pro kategorie A a B (znalí a pokročilí):  

Bělský les 1:10000, e=2 m, formát A4 
 Zvláštní mapové značky: černý křížek – umělý objekt 
      zelené kolečko – výrazný strom 
      zelený křížek – vývrat  
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Výsledky: budou vyvěšovány průběžně v centru závodů 

První pomoc: po doběhu v centru závodu, případnou následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze 
svého zdravotního pojištění  

Předpis:  závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu MSKSOS.  

Vyhlášení: všichni účastníci obdrží účastnické diplomy k Světovému dni OB 2019 (angl. WOD 2019) od 
mezinárodní federace orientačního běhu a drobný dárek; mapa s absolvovanou trasou jim po 
závodě nebude obebírána . 

 
Upozornění: prosíme účastníky, aby se k zařízení v areálu, jakož i v lesní škole chovali ohleduplně 
 
Poděkování: pořadatelé touto cestou děkují řediteli OMLaZ, s.r.o. za možnost uspořádat při příležitosti  

Světového dne v OB 2019 na teritoriu Bělského lesa tuto náborovou akci a využít k tomu i areál 
ředitelství OMLaZ. Děkujeme rovněž všem, kteří se jakýmkoliv způsobem  podíleli na organizaci 
závodu. 

 

 
    Správný směr a kvalitní sportovní zážitek Vám přejí pořadatelé  
     ze SK OB Ostrava a OMLaZ s.r.o. v Ostravě 


