
 

R O Z P I S  
 

6. závodu podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu, 
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců na klasické trati. 

 

října 2010 
 
 

Datum konání ... sobota 23.10.2010 Opava 
 
Místo konání ... městská část Podvihov, rekrea ční za řízení Ji ří Van ěk,  
                 Podvihovský Mlýnek, Loc. ~ 49°52'3 0"N, 17°59'05"E  
 
Pořádající orgán...... Moravskoslezský krajský svaz orienta čního b ěhu  
 
Pořádající subjekt.... TJ Slezan Opava, oddíl orienta čního b ěhu 
 
Typ závodu...... závod jednotlivc ů klasická tra ť s pevným po řadím kontrol 
                s intervalovým startem  
 
Ranking......... rankingový závod 101023184 s koeficientem 1,0.  
 
Předpokládané časy vít ěze jsou v jednotlivých kategoriích stanoveny S Ř 
KSOB MSK pro rok 2010 a PP k S Ř KSOB MSK 2010. 
 
Informace ...... Jur čák, 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 trat ě 
Kategorie   
veřejného OB ...  P3 (asi 3km)  P6 (asi 6km)-trat ě pro p říchozí  
                 HDR(fáborkovaná tra ť pro rodi če s d ětmi)  
 
Startovné ...... DH10N,DH10-12C              30,- K č 
                 DH14C,H65C,P3,P6,HDR        50,- K č 
                 DH16C-DH55C                 90,- K č 
                 p ůj čovné za 1 čip           40,- K č 
                 za ztrátu p ůj čeného čipu   750,- K č 
 
Přihlášky ...... do Po 18.10.2010 do 23:59:59 
                 oddíly výhradn ě systémem "P řihlášky OB-HANÁ" 
                 jednotlivci  na sop@orientacnibeh.cz  nebo v OB-HANÁ 
                 Požadavek na zap ůj čení čipu SI  do poznámky. 
                 Po termínu p řihlášky za dvojnásobné startovné.   
                 Dvojnásobné startovné neplatí ktg.  HDR, P3,P6 .  
 
Vklady ......... Zaslat na ú čet TJ Slezan Opava u ČSOB a.s. pob.Opava   
                 č.ú čtu 181508451/0300    
                 var.s. 27XXXX ( XXXX = číslo oddílu dle adresá ře ČSOB) 
                 stvrzenku nebo výpis p ředložte u prezentace 
 
Prezentace ..... 8.30 - 9.45 v centru na h řišti  
 
Start 000 ...... 10.30  intervalový; na start modrobílé fáborky  
 
 



Ražení ......... SportIdent ve všech kategoriích sout ěžního i ve řejného 
                 závodu 
 
Mapa ........... Jankovec 1:10000 e=5m stav jaro 2009, revize léto 2 010 
                 mapa ři Be ňo,Válka    formát A4 v mapníku   
 
Terén .......... kontinentální, hustá sí ť komunikací, zarostlé mýtiny  
 
Parkování ...... ři ďte se pokyny po řadatel ů  
 
Ubytování ...... nezajiš ťujeme  
 
Vzdálenosti .... centrum - start      do 1,5 km 
                 cíl - centrum        do 1,5 km 
 
Cíl ............ ukon čení ve 13:30 
 
Vyčítání ....... v centru v míst ě prezentace 
 
Limit .......... všechny kategorie 150 min.  
 
Jiné ........... doporu čený od ěv – dlouhé nohavice 
                 b ěžné ob čerstvení v restauraci v centru 
                 oddílové stany - dle pokyn ů po řadatel ů 
                 Zdravotní služba v cíli 
                 Závodníci závodí na vlastní nebezp ečí 
  
Stránka závodu . http://www.sop.noblesa-opava.cz/akce/2010/kzp6/  
 
Hlavní funkcioná ři závodu : 
                 Ředitel závodu ... Karel Jur čák R3   732240204 
                 Hlavní rozhod čí .. Lubomír Ba čo R3   731086981 
                 Stavitel tratí ... Ond řej Lichý R3 
                 SI ............... Karel Jur čák R3 
 
Protesty ....... Písemné protesty s vkladem 100,- K č hlavnímu rozhod čí- 
                 mu. Protesty řeší jury dle čl.8.6 S Ř MSKS pro rok 2010. 
 
Adresa hl.rozh... Lubomír Ba čo, Ond ří čkova 39, 74601 Opava 
 
Ustanovení ..... Závod je po řádán v souladu s platnými pravidly OB,  
                 sout ěžním  řádem pro rok 2010 a provád ěcími pokyny  
                 k sout ěžím svazu OB Moravskoslezského kraje.   
                  
Rozpis byl schválen sout ěžní komisí svazu OB MSK dne 21.9.2010.  
 
 
Ing. Karel Jur čák R3                                 Lubomír Ba čo R3 
ředitel závodu                                       hlavní rozhod čí 
 
 
 


