ROZPIS
5. závodu podzimního žebříčku MSKS OS na krátké trati.
Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Ostrava
Klasifikace závodu: žebříčkový, jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati
s pevným pořadím kontrol. Rankingový závod s koeficientem 1,00,
s rankingovým kódem 131005176.
Datum konání závodu: sobota 5. října 2013
Shromaždiště: Ostrava-Petřkovice, restaurace U Sněhoty, ul. Na Landeku;
GPS: 49°52´30.169´´N, 18°16´3.239´´E.
Prezentace: v centru závodu 8:00 – 9:15 hodin
Start 00: 10:00 hod, intervalový dle startovní listiny, vyjma kategorie HDR a P, které
mají start libovolný. Časový limit bude upřesněn v pokynech.
Vzdálenosti: parkoviště – centrum 50-300 metrů,
centrum – start 50 metrů
centrum – cíl 100 metrů
Možnost převlékání: v oddílových stanech ve vyhrazeném prostoru za hospodou a
omezeně přímo v restauraci U Sněhoty
Způsob ražení: elektronický SPORTIdent, náhradní kleštičkami na kontrolách do políček
na mapě. Poplatek za zapůjčení SI 40,-Kč, za ztrátu SI se účtuje 700,-Kč.
Kategorie: DH10N, DH10C, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, DH21C, DH35C,
DH45C, DH55C, H65C, HDR, P3.
Kategorie DH10N a HDR (rodiče s dětmi) mají fáborkovanou trať s
kontrolními stanovišti bez kódů; závodník musí dle umístění kontroly zjistit
zda je tato kontrola správná nebo falešná. Označení průchodu falešnou kontrolou bude penalizováno.
Časy vítězů dle platného soutěžního řádu MSKS OS.
Přihlášky: do neděle 29.září 2013 do 23:59 hod s využitím přihlašovacího systému ORIS
(oris.orientacnisporty.cz). Zahraniční a neregistrovaní závodníci e-mailem na
adresu: prihlasky.mov@seznam.cz a je ji nutno zaslat v povinném formátu.
Přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply).
Dodatečné přihlášky za dvojnásobné startovné, mimo kategorie HDR a P.
Startovné: DH10N, DH10C, DH12C……..30,-Kč
HDR …………………………..50,-Kč
Ostatní kategorie.……………...80,-Kč
Způsob úhrady vkladu: vklad uhraďte převedením na účet SK OB Ostrava u Fiobanky
číslo účtu:2100410057/2010, variabilní symbol (VS) 0510xxxx,
kde xxxx je číslo Vašeho oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOS.
Platbu převodem, zejména po termínu pro přihlášení, je nutné
doložit při prezentaci. Úhradu při prezentaci je nutno dohodnout
předem.
Mapa: Landek (nový prostor dosud nepoužitý pro žebříčkový závod) 1:10000 pro
kategorie DH21C a 1:7500 pro ostatní kategorie, E=5m, stav srpen 2013, formát
A4, bude upravena vodovzdorně; mapový klíč ISOM, autoři Jiří Ryšavý a Josef
Juřeník
Terén: příměstský les se stopami po dávné těžbě uhlí (hluboké jámy) a rozličnými
teréními tvary, místy podrost,
v jižní části budovy a exponáty Hornického muzea Landekparku.
Závod probíhá na území Národní přírodní památky Landek

Občerstvení a WC: v restauraci v centru
Parkování: v blízkosti shromaždiště v přilehlých ulicích a parkovacích plochách
Protesty: K rukám HR s vkladem 100,-Kč písemně doložené v termínu podle Pravidel OB
nebo poštou na adresu: Josef Juřeník, Jičínská 29, 700 30 Ostrava 30.
Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se
Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2013.
Informace: na stránkách SK OB Ostrava: www.skob_ostrava.cz a u ředitelky závodu
(MT 602350573)
Funkcionáři závodu: ředitel závodu – Martina Hulenková R3
hlavní rozhodčí – Josef Juřeník R2
stavitel tratí – Tomáš Berger R3
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen hlavním rozhodčím a SK MSKS OS dne
23.8.2013.

