
R O Z P I S

8. závodu jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu,
8. závodu Hanáckého žebříčku, 6. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti, Mistrovství 

MSK  v OB na klasické trati
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců.

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt: Sportovní klub při Gymnáziu Vrbno p.P.,oddíl OB

Klasifikace závodu: Jednorázový  denní  závod  jednotlivců  na  klasické  trati  s pevným pořadím 
kontrol. 

Datum: sobota,  5.června  2010
Centrum závodu: Vrbno p.P., myslivecká chata (centrum MM 2005)
Prezentace: 9:00 – 10:00: v centru závodu.                

Start 00: v 11:00 hod., intervalový start       

Vklady: HDR, DH10N, DH10C, DH12C............................................................30,- Kč
DH14C, H65C, P3, P5……..……………..………… ………………..50,- Kč
DH16C, DH18C, DH21C, DH35C, DH45C, DH55C………...………90,- Kč
Zapůjčení osobní karty SI (čipu)..……………………………………..40,- Kč
Ztráta zapůjčené osobní karty SI  (čipu)…..………………………….700,- Kč
Změna (čipu či jména) po ukončení prezentace (po 10:00 hod.) …...  20,- Kč

Forma úhrady: Vklady  a  ostatní  platby  zasílejte  do  termínu  pro  přihlášky  na 
č.ú.27832771/0100 , jako variabilní symbol k identifikaci použijte čtyřmístné 
číslo klubu dle adresáře ČSOB. Bez zaplaceného vkladu nebude přihláška 
akceptována.  Kopii  dokladu  o  zaplacení  –zejména  bude-li  po  termínu 
přihlášky – předložte při prezentaci.

Přihlášky: Do pátku   28.    května  2010 24:00 hod.   v předepsaném formátu s využitím 
přihlašovacího systému OB Haná. 
Přihlášky  a  změny  došlé  po  termínu  budou  realizovány  za  dvojnásobné 
startovné  dle  možností  pořadatele.  Přihlášku  považujte  za  přijatou  pouze 
pokud obdržíte potvrzení. Dvojnásobný vklad se nevybírá od závodníku na 
liniových tratí a kategorie příchozích.
Dohlášky  a  zahraniční  závodníci  mohou  posílat  přihlášky  e-mailem  na 
adresu: bincik  @datalock.cz   

Předpokládané časy      Dle SŘ MSK pro rok 2010.

vítězů:
Mapa: Sokolí skály 2010, 1:15 000, E=5 m, stav květen 2010, formát A4 v obalu 

ISOM2000, mapovali: Král,Matula , revize Klech 2010

Terén: Kopcovitý  (podhorský).  Středně  hustá  síť  pěšin  a  cest.  Místy  kamenitý 
podklad.

Protesty: Písemné protesty s vkladem 100,- Kč odevzdat hlavnímu rozhodčímu.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům závodu po jeho skončení lze 
uplatnit u hlavního rozhodčího závodu na adrese: binick@datalock.cz, resp. 
Ing. Milan Binčík, Sadová 199, Opava  746 01.

Vzdálenosti: parkování – centrum 200 – 700 m

Parkovaní autobusů – centrum   800m

mailto:bincik@datalock.cz
http://email.seznam.cz/newMessageScreen?sessionId=&to=mailto%3Ajurenik@volny.cz


centrum – start do 1500 m  

centrum – cíl do 100 m

Systém ražení: elektronický – SI

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se 
soutěžním řádem a prováděcími pokyny k soutěžím MSKS pro rok 2010.

Parkování: Na  příjezdových  komunikacích  k  areálu  myslivecké  střelnice,  autobusy 
budou  na  zpevněných  plochách.  Při  parkování  se  řiďte  pokyny 
pořadatelů!

Občerstvení: Je zajištěno občerstvení v bufetu v místě shromáždiště.

Funkcionáři závodu:ředitel závodu – Jitka Krätschmerová
hlavní rozhodčí – Milan Binčík R1
stavitel tratí –    Richard Klech  R2

Informace: na stránce závodu http://skvrbno.cz
na mailu: richoklech@seznam.cz nebo tel. 604 272155

Upozornění: V areálu  není  možnost  převlékání  v budově.  Nutno  využít  vlastních 
oddílových  stanů  (tunelů),  přístřešků,  nebo  aut. 

Provozování prodejní  nebo propagační  činnosti  pouze na základě písemné 
dohody s ředitelem závodu.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKS OB dne 16.4.2010
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