
 

P O K Y N Y  
 

6. závodu podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu, 

a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců na klasické trati. 
 

sobota 23. října 2010 
 

 

Datum konání ... sobota 23.10.2010 Opava 

 

Místo konání ... městská část Podvihov, rekreační zařízení Jiří Vaněk,  

                 Podvihovský Mlýnek, Loc. ~ 49°52'30"N, 17°59'05"E 

 

Pořádající orgán......Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu 

 

Pořádající subjekt....TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu 

 

Typ závodu......závod jednotlivců klasická trať s pevným pořadím kontrol 

                s intervalovým startem  

 

Ranking.........rankingový závod 101023184 s koeficientem 1,0.  

 

Informace ......Jurčák, tel. 553681407(práce); mobil 732240204 

 

Kategorie KPŽ... D21C H21C 

                 D10C D12C D14C D16C D18C D35C D45C D55C 

                 H10C H12C H14C H16C H18C H35C H45C H55C H65C  

                 D10N H10N - fáborkované tratě 

Kategorie  

veřejného OB ... P3(asi 3km) P6(asi 6km)-tratě pro příchozí  

                 HDR(fáborkovaná trať pro rodiče s dětmi)  

 

Vklady ......... DH10N,DH10-12C              30,- Kč     Startovné 

                 DH14C,H65C,P3,P6,HDR        50,- Kč 

                 DH16C-DH55C                 90,- Kč 

                 půjčovné za 1 čip           40,- Kč     SI čipy 

                 za ztrátu půjčeného čipu   750,- Kč 

                 osobní auto                 20,- Kč     Parkovné 

                 autobus                     50,- Kč 

 

Přihlášky ...... dohlášky u prezentace za dvojnásobné startovné, 

                 dvojnásobné startovné neplatí ktg. HDR,P3,P6.  

 

Prezentace ..... 8.30 - 9.45 v centru v restauraci 

 

Start 000 ...... 10.30  intervalový; na start modrobílé fáborky 

 

Ražení ......... SportIdent ve všech kategoriích 

 

Mapa ........... Jankovec 1:10000 e=5m stav jaro 2009, revize léto 2010 

                 mapaři Beňo,Válka    formát A4 v mapníku   

 

Terén .......... kontinentální, hustá síť komunikací, zarostlé mýtiny  

 

Parkování ...... řiďte se pokyny pořadatelů; 

                 osobní auta – mimo centrum – parkovné 20,-Kč/auto 

                 autobusy    - v centru     - parkovné 50,-Kč/bus 

 

Vzdálenosti .... centrum - start      1000 m     modrobílé fábory 

                 cíl - centrum        1400 m 

                    cesta na start je 800 m společná s cestou z cíle, 

                    cesta na start pokračuje na rozbočení doprava 

                 parkování – centrum  300-500m   zelenobílé fábory 

 



Občerstvovačka na trati – studený nebo teplý nápoj dle počasí 

                  

Cíl ............ uzavření ve 14:10 ( 150min. po odstartování posledních záv. 

                 v cíli teplý nápoj 

 

Vyčítání ....... v centru v místě prezentace 

 

Limit .......... všechny kategorie 150 min. 

 

Vyhlášení ...... ve 14:00 , první tři z každé kategorie obdrží diplom 

 

Záchody ........ přírodní cestou na start, WC v restauraci jen pro hosty 

 

Mytí ........... v lavorech u potoka 

 

Jiné ........... doporučený oděv – dlouhé nohavice 

                 běžné občerstvení v restauraci v centru ( párek, láhvové 

                 pivo, káva, čaj, ....) 

                 oddílové stany - dle pokynů pořadatelů 

                 Zdravotní služba v cíli 

                 Závodníci závodí na vlastní nebezpečí 

 

 

!!! PŘEVLÉKÁNÍ V ODDÍLOVÝCH STANECH NEBO VENKOVNÍM PŘÍSTŘEŠKU NAD RESTAURACÍ !!! 

!!! ZÁKAZ PŘEVlÉKÁNÍ V RESTAURACI                                            !!! 

!!! DO RESTAURACE NEVSTUPUJTE V ZÁVODNÍ OBUVI                                !!!  

!!! ZÁKAZ VSTUPU NA TRAVNATÉ PLOCHY V AREÁLU MIMO MÍSTA PRO ODDÍLOVÉ STANY   !!! 

 

  

Stránka závodu . http://www.sop.noblesa-opava.cz/akce/2010/kzp6/ 

 

Hlavní funkcionáři závodu : 

                 Ředitel závodu ... Karel Jurčák R3   732240204 

                 Hlavní rozhodčí .. Lubomír Bačo R3   731086981 

                 Stavitel tratí ... Ondřej Lichý R3 

                 SI ............... Karel Jurčák R3 

 

Jury             předseda Ing.. Vlastimil Mutina + 2 určeni na místě 

 

Protesty ....... Písemné protesty s vkladem 100,- Kč hlavnímu rozhodčí- 

                 mu. Protesty řeší jury dle čl.8.6 SŘ MSKS pro rok 2010. 

 

Adresa hl.rozh...Lubomír Bačo, Ondříčkova 39, 74601 Opava 

 

Mnoho příjemných zážitku a sportovních úspěchů Vám přejí pořadatelé. 

 

 

 

Ing. Karel Jurčák R3                                 Lubomír Bačo R3 

ředitel závodu                                       hlavní rozhodčí 

 

 

http://www.sop.noblesa-opava.cz/akce/2010/kzp6/

