
Rozpis  
1. závod Hanáckého žebříčku jaro a 1. závod jarního KŽ MSK 

a veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati, 
 
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast  
Pořádající subjekt: Orientační Běh Opava, z.s. 
 
Klasifikace závodu:  závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a 
intervalovým startem 
 
Zařazení do soutěží: oblastní žebříček Hanácké oblasti – jaro, oblastní závod KŽ MSK, 
závod HSH rankingu s koeficientem 1,00 
 
Datum: sobota 19. března 2016 
 
Shromaždiště: Obec Jakartovice, Obecní dům (naproti Penzionu nad stájí), okres Opava 
 
Prezentace: 9:15 – 10:15 hod.  
 
Start 00: 11:00 hod. – intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR, P - libovolný 
start, bude upřesněno v pokynech)  
 
Vzdálenosti:  
parkoviště - centrum 0 - 400 metrů  
centrum - start – do 1.800 metrů  
centrum - cíl – do 1.000 metrů  
 
Možnost převlékání: Sál obecního domu, oddílové stany 
 
Způsob ražení: Elektronický systém SPORTIdent, poplatek za zapůjčení SI 40,- Kč, za 
ztrátu SI se účtuje 700,- Kč  
 
Kategorie:  
D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 
H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C 
P – kategorie pro příchozí a neregistrované závodníky, trať velmi jednoduchá. 
D10N, H10N – trať pro děti (značení „smajlíky“, bez doprovodu) 
HDR – trať pro děti (značení „smajlíky“, s doprovodem další osoby).  
 
Přihlášky:  
do pondělí 14. března 2016 do 23:59 hodin přihlašovacím systémem ORIS 
(oris.orientacnisporty.cz). Zahraniční a neregistrovaní závodníci e-mailem na adresu: 
schuster.martin@swhitech.cz. 
Přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte potvrzující odpověď.  
 
Startovné:     v termínu po termínu na místě 
Žactvo, HDR, P (Příchozí)  50,- Kč 80,- Kč 100,- Kč 
Ostatní kategorie                    80,- Kč  120,- Kč 160,- Kč 
Zapůjčení SI čipu                   40,- Kč  
Ztráta SI čipu                       700,- Kč 
 
Způsob úhrady:  
Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol 1040xxxx, kde „xxxx“ je 
číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOS. Platbu je nutné při prezentaci doložit.  
Mimořádně je možné vklady uhradit při prezentaci. 

https://mapy.cz/zakladni?x=17.6820408&y=49.9149400&z=17&source=addr&id=9537304
http://oris.orientacnisporty.cz/
mailto:schuster.martin@swhitech.cz


Mapa: Bludiště 2016, 1:10.000, E=5m, stav zima 2016, formát A3, mapový klíč ISOM, 
mapa bude vodovzdorně upravena.  
 
Terén: Členitý, břidlicové lomy, jezírka. Nebezpečí pořezání o štípané břidlice, 
nebezpečné, ale označené lomy. 
 
Občerstvení: V cíli teplý čaj, v Obecním domě nabídka nápojů a několika teplých jídel, 
službu poskytne místní Penzion nad stájí, do restaurace však zákaz vstupu (soukromá 
oslava). 
 
Parkování: V blízkosti shromaždiště, podrobnosti v pokynech (parkovné se nevybírá) 
 
Protesty: K rukám hlavního rozhodčího, vklad 200,- Kč. Písemně doložené v termínu, 
podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu:  
Orientační Běh Opava, z.s., Vojanova 31a, Opava, 746 01, 
 
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu 
s platným Soutěžním řádem Hanácké oblasti.  
 
Upozornění: Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se 
souhlasem ředitele závodu.  
 
Informace: Web stránky závodu – http://www.obopava.cz/poradame/  
Martin Schuster, 739 242 975 
  
Funkcionáři:  
Ředitel závodu  Martin Schuster  
Hlavní rozhodčí  Tomáš Holas, R3 
Stavitel tratí   Tomáš Kovalčík 
 
 
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 8.2.2016.  
 
 
 
 
Martin Schuster      Tomáš Holas 
Ředitel závodu      Hlavní rozhodčí 
 

http://www.penzion-jakartovice.cz/
http://www.obopava.cz/poradame/%20

