ROZPIS
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK MSK NA KLASICKÉ TRATI
v orientačním běhu
8. závod podzimního žebříčku MSKSOS
klasická trať – rankingový závod číslo 131019195 koeficietem 1.00
a veřejný závod v orientačním běhu

Pořádající orgán:
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů
Pořádající subjekt:
POBO, Přátelé orientačního běhu Opava
Klasifikace závodu:
Oblastní žebříček MSK v orientačním běhu na klasické trati, jednorázový denní závod jednotlivců
na krátké trati s pevným pořadím kontrol. Rankingový závod s koeficientem 1.00, s rankingovým
kódem 131019195
Datum:
sobota 19. října 2013
Shromaždiště:
Obecní dům, Obec Jakartovice, okres Opava
49°54'54.322"N, 17°40'55.315"E
Prezentace:
Jakartovice, 8:00 – 9:30 hod.
Start 00:
10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR, P - libovolný start, bude upřesněno v
pokynech)
Vzdálenosti:
parkoviště - centrum 50 - 500 metrů
centrum - start – do 2.000 metrů
centrum - cíl – 1000 metrů
Možnost převlékání:
Sál Obecního domu
Způsob ražení:
Elektronický systém SPORTIdent, poplatek za zapůjčení SI 40,- Kč, za ztrátu SI se účtuje 700,- Kč
Kategorie:
H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C
D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
P1 – kategorie pro příchozí a neregistrované závodníky, trať velmi jednoduchá, možnost
absolvovat se psem či ve skupině.
P2 – kategorie pro příchozí a neregistrované závodníky, trať tréninkově náročnější, možnost
absolvovat se psem či ve skupině.
D10N, H10N a HDR (rodiče s dětmi) – smajlíková trať schválená SK MSKSOS pro tento závod.
Bližší informaci najdete na www stránkách závodu a v pokynech.
Časy vítězů dle platného soutěžního řádu MSKSOS
Přihlášky:
do pondělí 14. října 2013 do 23:59hod. přihlašovacím systémem ORIS (oris.orientacnisporty.cz)
Zahraniční a neregistrovaní závodníci e-mailem na adresu: jana.glabaznova@gmail.com,
přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď (reply). Dodatečné
přihlášky za dvojnásobné startovné, mimo kategorie HDR, P.
Startovné:
DH10N, DH10C, DH12C 30,- Kč
HDR
50,- Kč
Ostatní kategorie
100,- Kč

Zapůjčení SI čipu
40,- Kč
Ztráta SI čipu
700,- Kč
Způsob úhrady:
Vklady je možné uhradit při prezentaci, popřípadě na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100,
variabilní symbol 1030xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOB. Platbu je
nutné doložit při prezentaci.
Mapa:
Bludiště 2013, 1:10.000, E=5m, stav jaro 2013, formát A4, mapový klíč ISOM, revize v květnu
2013, Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén:
Členitý, břidlicové lomy, jezírka. Nebezpečí pořezání o štípané břidlice, nebezpečné,
ale označené lomy.
Občerstvení:
V místě shromaždiště bude k dispozici bufet, obchod a penzion s teplou kuchyní
Parkování:
V blízkosti shromaždiště, podrobnosti v pokynech (parkovné se nevybírá)
Protesty:
K rukám hlavního rozhodčího, vklad 100,- Kč. Písemně doložené v termínu, podle Pravidel OB
čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: Tomáš Borunský, Hlavní 58, Chlebičov, 74731
Předpis:
Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a
Prováděcími pokyny MSKSOS pro rok 2013.
Upozornění:
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele
závodu.
Informace:
www stránky závodu –http://www.obopava.cz/poradame/
Tomáš Holas, e-mail: tholas@seznam.cz, tel: 723 310 092
Funkcionáři:
ředitel závodu – Tomáš Holas R3
hlavní rozhodčí – Tomáš Borunský R3
stavitelé tratí – Miroslav Hadač R1
Rozpis byl schválen ředitelem, hlavním rozhodčím a SK MSKSOS dne 12. 8. 2013.

