ROZPIS
2. závodu jarního krajského žebříčku MSKS OS a 2. závodu hanáckého žebříčku jaro
ve sprintu, které jsou současně mistrovstvími v obou oblastech.
a
Otevřeného závodu smíšených sprintových štafet – neoficiální mistrovství MSKS OS a
Hanácké oblasti.

Společná ustanovení pro oba závody:
Pořádající orgány: Moravskoslezský krajský svaz OS a Krajský svaz orientačních sportů
Olomouckého kraje
Pořádající subjekty: Sportovní klub orientačního běhu Ostrava (MOV)
Sdružení klubů pořádajících AMS v OB, zastoupené
Sportovním klubem Univerzity Palackého Olomouc (UOL)
Klasifikace závodů: žebříčkový, jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu
s pevným pořadím kontrol. Rankingový závod s koeficientem 1,00,
s rankingovým kódem 14290316 – dopolední závod
jednorázový závod smíšených sprintových štafet s využitím
rozdělovací metody – odpolední závod
Datum konání závodů: sobota 29. března 2014
Shromaždiště: Sportovní hala města Štramberk při ZŠ Štramberk na ulici Zauličí 620,
Štramberk 742 66, GPS: 49°35´12.131´´N, 18°7´22.239´´E.
Možnost převlékání: ve velké hale Sportovní haly města Štramberk
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.
Přihlášky: do neděle 23. března 2014 do 23:59 hod s využitím přihlašovacího systému
ORIS (oris.orientacnisporty.cz). Všichni neregistrovaní závodníci se mohou na
závod přihlásit v ORISu na následujícím odkazu:
http://oris.orientacnisporty.cz/Prihlaseni#create. Zahraniční a neregistrovaní
závodníci bez přístupu do ORISu 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.
Přihlášky po termínu pouze dle možností pořadatele a za zvýšený vklad.
Způsob úhrady vkladu: vklad uhraďte převedením na účet SK OB Ostrava u Fiobanky
číslo účtu:2100410057/2010, variabilní symbol (VS) 2903xxxx,
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.
Občerstvení: bufet zřízený ve vestibulu sportovní haly; teplá jídla mezi dopoledním a
odpoledním závodem v restauraci PROSEK vzdálené asi 200 metrů od
centra se speciální nabídkou jídel pro závodníky.
WC: omezeně v toaletách sportovní haly, přednostně v mobilních WC firmy TOI TOI
v blízkosti cíle odpoledního závodu, u hlavního vchodu do budovy ZŠ cestou na start
Parkování: na záchytném parkovišti z ulice U parkoviště (asi 200m od vchodu do
sportovní haly) asi pro prvních 70 aut, další dle pokynů pořadatelů a městské
policie.
Protesty: k rukám HR s vkladem 200,-Kč písemně doložené v termínu podle Pravidel OB

nebo poštou na adresu: Dušan Vystavěl, Sportovní 1, 796 01 Prostějov.
Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se
Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny MSKS OS a HO pro rok 2014.
Informace: na stránkách SK OB Ostrava: (www.skob_ostrava.cz), SK UP Olomouc
(http://www.obolomouc.cz/ ) a taky na stránkách MSKS OS a HO a ředitele
závodů (MT 602785092); k přihláškám Lenka Pavlíčková (MT 728206055)
Funkcionáři závodu: ředitel závodu – Josef Juřeník R2
hlavní rozhodčí – Dušan Vystavěl R1
stavitel tratí – Marek Otruba, R3.

Ustanovení pro závod ve sprintu jednotlivců:
Prezentace: v centru závodu od 8:00 do 9:00 hodin. Oddíly a kluby OB, které nebudou
mít změny, mohou prezentovat až do 9:15 hod
Start 00: 10:00 hodin, intervalový dle startovní listiny, vyjma kategorií HDR a P, které
mají start v libovolném čase po domluvě se startérem. Časový limit pro start
těchto dvou kategorií bude upřesněn v pokynech
Vzdálenosti: centrum – start cca 800 metrů po modrobílých fáborcích
centrum – cíl cca 700 metrů
Mapa: Štramberk 2014, měřítko 1:4000, E = 2 metry, mapový klíč ISSOM 2007, stav
únor 2014, autor Josef Marduk, formát A4, vodovzdorná úprava. Mapa bude v cíli
odebírána, a výdej bude až po skončení závodu (přesný čas bude oznámen
rozhlasem).
Popisy kontrol: budou k odebrání v centru závodů
Kategorie: DH10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C,
D55C, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C,
H55C, H65C, HDR, P.
Kategorie DH10N a HDR mají „smajlíkovou“ trať se značením dle zásad pro
stavbu těchto tratí v prováděcích pokynech MSKS OS a HO.
Terén: městská zástavba s ulicemi a uličkami ve svažitém terénu a částečně lomy
s pozůstatky těžby vápence v otevřeném prostoru a taky trochu lesa
Vklady: DH 10N, DH 10C, DH 12C
30,-Kč,
DH 14C, HDR, P
50,-Kč, zvýšený 80,-Kč, na místě 100,-Kč
Ostatní kategorie
80,-Kč, zvýšený 120,-Kč, na místě 160,-Kč

Ustanovení pro závod sprintových štafet:
Prezentace: v centru závodu od 8.00 do 9.00 hodin. Oddíly a kluby, které přijedou jen na
závod štafet nebo změny pro tento závod od 12.30 do 13.00 hodin, ty které
nebudou požadovat změny v nahlášených sestavách štafet tak až do 13.30
hodin.
Vyplňování soupisek: velmi výrazně preferujeme vyplnění soupisek v přihláškovém
systému ORIS. Na webu je bude možno vyplňovat do pátku
28. 3. 2014 do 19.00 hodin. Po tomto termínu už jen písemně na
prezentaci.
Start 00: 14:00 hodin, hromadný, odstupňovaně podle kategorií bude v pokynech
Vzdálenosti: centrum-start i cíl 150 metrů, před hlavním vchodem do ZŠ

Mapa: Štramberk 2014, měřítko 1:4000, E=2 metry, mapový klíč ISSOM 2007, stav únor
2014, autor Josef Marduk, formát A4, vodovzdorná úprava. Mapy budou
vydávány až po doběhnutí všech štafet.
Popisy kontrol: budou pouze na mapě
Kategorie: čtyřčlenné smíšené štafety ve složení D-H-D-H (vždy ve složení 2 závodníci
kategorie H a 2 závodnice kategorie D, liché úseky musí běžet žena!):
DH 12-14 (žáci), DH 16-18 (dorostenci), DH 21 (dospělí), DH 140, DH 220
(veteráni); v kategoriích DH 140 a DH 220 nesmí startovat závodník mladší 35
let.
Pořadatel stanovuje maximální limit 36 startujících štafet v každé
kategorii (kategorie DH 140 a DH 220 se počítají dohromady).
Rozhodující je datum pořízení přihlášky v systému ORIS.
Terén: svažitý, kopcovitý terén, se sítí cest, skalními útvary i člověkem vytvořenými
mohylami (Národní sad) a městská zástavba s ulicemi a uličkami ve svažitém
terénu
Vklady: DH 12-14
základní 120,-Kč/1 štafeta – zvýšený 160,-Kč/1 štafeta
DH 16-18
základní 240,-Kč/1 štafeta – zvýšený 320,-Kč/1 štafeta
DH 21, DH 140, DH 220 - základní 300,-Kč/1štafeta – zvýšený 400,-K/1
štafeta
Upozornění: závodníci některých kategorií (bude upřesněno v pokynech) budou přebíhat
hlavní komunikační tepnu města Štramberk.
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen hlavním rozhodčím a SK MSKS OS dne
24. 02. 2014 a SK HO dne 25. 02. 2014.

Přejeme Vám příjemné sportovní zážitky a těšíme se na Vaši účast !

Za SK OB Ostrava:
Josef Juřeník, ředitel závodu

Za OV AMS:
Dušan Vystavěl, hlavní rozhodčí

