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P O K Y N Y  
 

1. závodu jarního žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu 
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců. 

 
Pořádající orgán Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt TJ Slezan Opava, oddíl orientačního běhu 

Typ závodu Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
 

Ranking Závod rankingu 120331021 s koeficientem 1,0 

Datum Sobota 31. března 2012 

Místo závodu Opava-Podvihov, sál u restaurace, Loc. 49°52'36.674"N, 17°58'32.834"E 
 

Mapa Raduňka Východ  1:10000 e=5m  stav březen 2012 

Parkování Autobusy a osobní auta - na parkovišti za resturací bez poplatku 
 

Kategorie D21C H21C D10C D12C D14C D16C D18C D35C D45C D55C H10C H12C H14C 
H16C H18C H35C H45C H55C H65C D10N H10N HDR(rodiče s dětmi) – faborkované 
tratě P2( délka ~ 2,5km)  P5( délka ~ 5km) – veřejný závod pro příchozí 
 

Parametry tratí Parametry všech kategorií ve startovních listinách IGNORUJTE !!!! 
Správné parametry tratí jsou vypsány zvlášť. 
 

Vklady D10C D12C H10C H12C D10N H10N  
D14C H14C H65C P2  P5 HDR 
D16C – D55C, H16C – H55C 
Půjčovné za čip Sportident  
Za ztrátu půjčeného čipu     
 

30,- Kč 
50,- Kč 
80,- Kč 
40,- Kč 
700,- Kč 

Dohlášky na místě Dohlášky při prezentaci  
       - za normální startovné v kategoriích   HDR  P2  P5 
       - za dvojnásobné startovné v ostatních kategoriích 
 

Terén Kontinentální s hustou síti cest, trnitý podrost v celém závodním prostoru; velké 
množství obtížně průchodných hustníků - tmavě zelená je jen pro otrlé 
 

Systém ražení Elektronicky; SportIdent  

Limit  Všechny kategorie 90 min. 

Protesty Písemné protesty s vkladem 100,- Kč odevzdat hlavnímu rozhodčímu.  
Adresa HR: Lubomír Bačo, Ondříčkova 2492/39,  746 01  Opava 
 

Jury Jury závodu bude vybrána na místě z přítomných závodníků 

Informace - http://www.sop.noblesa-opava.cz/akce/2012/jkz1/ 
- u ředitele závodu: mail sop@orientacnibeh.cz, mobil 732240204 
 

 
 



 
Start  centrum start  950m po modrobílých fáborcích ( cíl 250m od startu) 

 
!!! PŘI PŘECHÁZENÍ SILNICE DBEJTE POKYNŮ POŘADATELSKÉ SLUŽBY !!! 
 
start 000 v 10:30, intervalový start všechny kategorie mimo HDR 
 
startovní koridory: 
      koridor  1.  vizuální kontrola čísla čipu pořadatelem 
                         a SI clear/mazání ( použije i ktg. HDR) 
      koridor  2.  SI check/kontrola ( použije i ktg. HDR) 
      koridor  3. ( resp. startovní čára)   SI START ( jen pro ktg. HDR)   
 
výdej map za startovní čárou 
 
mapový start označený lampionem 110 m po červených fáborcích 
   
start v libovolném čase od 0=10:30 do 60=11:30 má pouze ktg. HDR 
rozhodčí startu budou kategorii HDR pouštět na trať přibližně v minutových 
intervalech; čas se začíná počítat vytažením čipu z krabičky START na 
startovní čáře ktg. HDR 
 

Cíl umístěn poblíž startu; z cíle do centra (1200m) se jde okolo startu a dále po modro-
bílých fáborcích; v cíli studený nápoj; uzávěr cíle ve 13:15 
!!! PŘI PŘECHÁZENÍ SILNICE DBEJTE POKYNŮ POŘADATELSKÉ SLUŽBY !!! 
 

Vyhlášení vítězů Vyhlášení vítězů proběhne od 13:15; první tři všech kategorií obdrží diplom 
 

Upozornění - závodníci závodí  na vlastní nebezpečí 
- cestou na start a z cíle přecházíte silnici 2.třídy 464, dbejte na svou 

bezpečnost a přecházejte pouze v místě, kde modrobílé fáborky 
protínají tuto silnici; na místě přechodu bude pořadatelská služba 

- zdravotní služba v cíli ošetří drobné oděrky a šrámy 
- !!! NEVSTUPUJTE DO SÁLU V BĚŽECKÉ OBUVI !!! 
- MYTÍ : závodní špínu spláchněte v lavorech venku na parkovišti za 

hospodou, kam budou pořadatelé nosit čerstvou, studenou vodu 
ze sálu.  

- !!! ZÁCHODY JSOU POUZE V SÁLE NEBO V HOSPODĚ !!! 
- převlékání v sále; pro oddílové stany není v centru prostor 
- doporučený oděv s dlouhými nohavicemi 
- občerstvení v restauraci ( polévka , párky, ...) 

 
Funkcionáři závodu Ředitel závodu     Karel Jurčák     R3      mob. 732240204 

Hlavní rozhodčí    Lubomír Bačo   R3 
Stavitel tratí        Ondřej Lichý     R3 
 

 
 

 
 

PŘÍJEMNÉ SPORTOVNÍ DOPOLEDNE VÁM PŘEJÍ POŘADATELÉ. 
 

 
 
 
 
 
Karel Jurčák R3              Lubomír Bačo R3 
ředitel závodu                   hlavní rozhodčí 
 
 
 



 
 
 
 


