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POKYNY 
  

8. závodu podzimního žebříčku Moravskoslezského kraje 
na klasické trati  

závodu soutěže Ranking s koeficientem 1.00 
 a veřejného závodu v orientačním běhu 

 
Pořádající orgán: 
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů  
Pořádající subjekt: 
POBO, Přátelé orientačního běhu Opava 
Klasifikace závodu: 
Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol. Rankingový závod 
s koeficientem 1.00 
Datum: 
Sobota 19. října 2013  
Shromaždiště: 
Obecní dům, obec Jakartovice, okres Opava  
49°54'54.322"N, 17°40'55.315"E 

Parkování: 
Parkování osobních aut bude řízeno pořadateli. Parkovat se bude podél cesty v obci Jakartovicích. K parkování 
autobusů bude vyhrazen prostor. 
Prezentace: 
V centru závodu 8:00 - 9:30 hod. 
Start 00: 
10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR, P1, P2 - libovolný start do konce startovního času ve 
startovce). 
Popisy kontrol: 
Pouze na mapě 
Vzdálenosti: 
vlakové nádraží – centrum 700 metrů. Odjez vlaku z Opavy v 7:55. Odjezd vlaku z Jakartovic z 13:34. 
parkoviště - centrum 0 - 500 metrů 
centrum - start – 1300 m, převýšení 50 m, modrobílé fáborky, dejte si rezervu minimálně 20 minut 
centrum - cíl – 1700 m, červenobílé pak modrobílé fáborky 
Možnost převlékání:  
Ve společenské místnosti sálu obecního domu. V okolí shromaždiště nejsou prostory pro stavbu oddílových stanů. 
Zákaz vstupu do obecního domu v kopačkách.  
WC + mytí: 
WC pouze na shromaždišti. Mytí bude formou lavorů poblíž záchodů. 
První pomoc: 
V centru závodu (pořadatel zajišťuje pouze nezbytně nutné ošetření) 
Časový limit: 
150 minut 
Výsledky: 
Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu. 
Parametry tratí: 

Kategorie délka převýšení počet kontrol Kategorie délka převýšení počet kontrol

D10C 2,0 120 7 H16C 6,1 310 18

D12C 2,6 140 9 H18C 7,2 360 25

D14C 3,9 170 11 H21C 8,9 470 30

D16C 4,7 230 16 H35C 6,9 330 23

D18C 5,3 260 15 H45C 6,1 290 22

D21C 6,6 320 22 H55C 5,7 260 19

D35C 5,1 260 19 H65C 4,3 210 19

D45C 4,4 240 16 D10N 2,3 110 6

D55C 3,7 190 14 H10N 2,3 110 6

H10C 2,3 120 8 HDR 2,2 110 6

H12C 3,0 150 10 P1 3,3 150 10

H14C 5,0 250 16 P2 4,9 250 17  
Způsob ražení:  
Elektronické - SportIdent, závodníci jsou povinni před startem svůj SI čip vynulovat a poté označit v jednotce 
Check, za cílem ihned vyčíst SI. Povinnost vyčíst SI mají i Ti závodníci, kteří závod nedokončí. Při poruše ražení 
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do SI čipu, závodníci razí kleštěmi do políček R1-3 v mapě. V případě ražení je závodník povinen ihned po 
doběhu předložit mapu ke kontrole. V případě vyššího množství neregistrovaných OB startujících budou 
závodníci P1 a P2 závodit s papírovou průkazkou, kterou dostanou na prezentaci. Na kontrolách P1 a P2 budou 
stojany navíc vybaveny mechanickými kleštěmi. MAPA SE PO DOBĚHU NEODEBÍRÁ, DODRŽUJTE 
PRAVIDLA FAIR PLAY!!!  
Tratě pro HDR, H10N a D10N: 
Pro kategorie HDR, HD10N je připravená jednoduchá smajlíková trať po cestách a pěšinách. Na závodní trati 
bude na každé křižovatce v případě správného rozhodnutí umístěn smějící se smajlík a na chybných volbách 
mračící se mračoch (smajlíci a mračochové nebudou vidět přímo z křižovatky). Pokud dítě na postupu potká 
mračocha, znamená to, že zvolilo chybnou cestu, musí se vrátit zpět na křižovatku a zvolit jinou správnou cestu, 
na které bude smajlík. Více informací na stránce http://silesia.obopava.cz/silesia_2012/2012/07/hdr-trate-pro-
male-zacatecniky/. V případě nejasností se obraťte na pořadatele. 
Omezení pro závodníky se psy: 
Zákaz vstupu psů do prostor obecního domu. Psovodi, dbejte zvýšené kontroly po celé závody nad svými psy. Ve 
veřejných prostorách startu zamezte zbytečným psím nesvárům a hrátkám. V prostorách startu zvažte, zda použít 
náhubek pro svého psa. Pro závodníky se psy je vyhrazený boční koridor, který je společný kategoriím P1, P2 a 
HDR. Závodník se psem se může zúčastnit pouze kategorie P1 nebo P2. Při závodech mějte psa na vodítku. 
Závodník OB má vždy přednost před závodníkem se psem!! 
Mapa: 
Bludiště 2013, 1:10.000, E=5m, stav září 2013, formát A4, mapový klíč ISOM, autor Zdeněk Lenhart. 
Vodovzdorně upravena. Ukázka starší mapy. Mapa je velmi podrobná, doporučujeme použití lupy. 
Zvláštní mapové značky:  
Zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek - vývrat, černý křížek - jiný umělý objekt 
Terén: 
Členitý, břidlicové lomy, jezírka. Nebezpečí pořezání o štípané břidlice, nebezpečné, ale označené lomy. 
Zakázaný prostor: 
Nebezpečné lomy jsou oplocené ocelovými lany a vyznačeny výstražnými cedulemi ZÁKAZ VSTUPU. Dbejte 
soukromých pozemků kolem chat. Zakázané prostory jsou na mapě vyznačeny šrafy a v lese páskou. 
Občerstvení: 
Občerstvovací stanice budou zakresleny na mapě. Po doběhu v cíli ochucená voda. V místě shromaždiště – bufet a 
místní obchod. Na protější straně cesty je restaurace. 
Vyčítání SI: 
V místě prezentace 
Vyhlášení výsledků: 
Dle pokynů pořadatelů – první tři závodníci z každé kategorie obdrží medaili a pěkné ceny. Kategorie HDR není 
závodní. Všichni přihlášení závodníci z HDR budou odměněni hračkou při průchodu cíle. 
Jury: 
Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu. 
Protesty:  
Písemně s vkladem 100,- Kč k rukám hlavního rozhodčího. Dodatečné protesty do 14 dnů na adresu hlavního 
rozhodčího (Tomáš Borunský, Hlavní 58, 747 31 Chlebičov, e-mail: borun@email.cz). 
Předpis:  
Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny 
MSK SOS pro rok 2013.  
Upozornění: 
V závodním prostoru je spousta břidlicových lomů a jezírek. Dbejte opatrnosti při míjení těchto úvarů. V případě 
deštivého počasí jsou okraje těchto objektů a všechny prudší břidlicové násypy obzvláště kluzké. 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 
stavitel tratí – Mirek Hadač R1  
 

 


