
P O K Y N Y 
               mistrovství Moravskoslezského kraje v orientačním běhu na klasické trati 
                      2. závod jarního krajského žebříčku MS kraje v orientačním běhu 
                         5. závod jarního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu  
                      3. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti v orientačním běhu 
                                  a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců. 
 
Pořádající orgán:            Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu 
Pořádající subjekt:         Sportovní klub orientačního běhu Ostrava 
Datum:                           sobota 25.dubna 2009 
Centrum závodu:           areál Hotelu Srdce Beskyd a jeho venkovní zařízení v Čeladné-

Podolánkách 
Prezentace:                    v přízemí hotelu (místnost vinárny) od 8.30 hod do 10.00 hod 
Doprava na závody:   z Čeladné až do areálu Hotelu Srdce Beskyd je zvláštní přenosné   

značení, nejdříve na silnici č.483, z odbočky na Podolánky po místní 
komunikaci je to ještě cca 12 km na shromaždiště 

Parkování:                    v centru, tj. v areálu hotelu a jeho zařízeních, především na ploše 
tábořiště za hotelem na severní straně (viz plánek shromaždiště), dále 
podél cesty procházející napříč shromaždištěm a na zpevněných 
parkovacích plochách vedle cesty. Při projíždění shromaždištěm a 
parkování dbejte zvýšené pozornosti a pokynů pořadatelů. Rychlost 
přizpůsobte situaci, kdy napříč pojížděné komunikace, i po jejím 
okraji, se budou pohybovat účastníci závodu. 

 Autobusy budou parkovat na zpevněné ploše, úložišti dřeva, před 
vjezdem do areálu hotelu. Příjezd závodníků autobusem avizujte   
řediteli závodu. Parkovné nebude vybíráno. 

Platby:         na prezentaci budeme vyžadovat doklad o zaplacení (bankovní 
příkaz, výpis z účtu apod., ode všech, kteří poslali platbu převodem 
na účet a platba nebyla dostatečně identifikovatelná, či nedošla do 
23.4.2009 na účet SKOB Ostrava. Při platbě v hotovosti na prezentaci 
Vám bude vydán pokladní doklad na aktuální částku, která bude 
odpovídat stavu přihlášek. 

 Na prezentaci obdržíte v tištěné podobě pokyny s parametry tratí, 
oddílovou startovku, doklady o zaplacení vkladu, objednané čipy. 
Změny (dohlášky, změny v kategoriích) se budou přijímat jen do 
konce  prezentace, poté jen dle možností pořadatele za stanovenou 
úhradu. V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme po Vás vyžadovat  
částku 700,-Kč. 

Prostor závodu:             veškerý les v okolí centra závodu 
Terén: typický horský terén Beskyd, s velkým převýšením, množstvím 

potoků a potůčků, středně hustá síť cest, dobrá průběžnost, převážně 
vysoký les. Místy jsou v lese a na údolních lesních cestách zbytky 
sněhu. V lese rovněž místy probíhá probírka, která začala minulý 
týden a probíhá i tento týden. Tyto změny nejsou zakresleny do 
mapy. 

Start 00: 11.00 hod, cesta na start je značena modrobílými fáborky 
 Start č.1 – pro kategorie D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D40C, 

D45C, D50C, H16C, H18C, H20C, H21C, H21K, H35C, H40C, 
H45C, H50C, P6  

 Centrum  - Start 1 - 2900 metrů, s převýšením 175 metrů  trasa 
vede po upravené lesní cestě. Na cestu na start č.1 plánujte si čas 50 
minut při chůzi a při lehkém výklusu 30-35 minut. 

 



 Start č.2 – pro kategorie D10N, D10C, D12C, D14C, D55C, H10N, 
H10C, H12C, H14C, H55C, H60C, H65C, P3, HDR  

 Centrum -  start 2 - 1500 metrů s převýšením 105 metrů a trasa 
vede 1200 metrů po upravené lesní cestě a 300 metrů po lesní pěšině. 
Na start č.2 si plánujte čas 20-25 minut při chůzi a při lehkém 
výklusu 10-15 minut. 

 Dbejte na dostatečný časový prostor pro příchod na start č.1! 
Mapa: Srdce Beskyd, 1:10000 (pro všechny kategorie), e 5 m, stav duben 

2009, formát A 4 v obalu, ISOM 2000, mapovali a kreslil J. Ryšavý, 
J. Ptáček, P. Konůpka a Ing. J. Csibrei. 

Parametry tratí:  jsou součástí těchto pokynů, předpokládané časy vítězů viz Soutěžní 
řády MSK, HO a VO. 

Popisy kontrol: jsou k dispozici ve formě lístečků na výsledkových tabulích formou 
samoobsluhy. 

Startovní listiny:         budou zveřejněny na internetové stránce závodu nejpozději do 20.00 
hod. dne 23.dubna 2009 (čtvrtek) a dále budou vyvěšeny v centru 
závodu v den závodu na výsledkových tabulích. Kategorie HDR 

(rodiče s dětmi) mají startovní čas libovolný v čase 00 – 90 ze 

startu č.2. 
Ražení: elektronické – Sportident, v případě  poruchy SI krabičky použijte 

políčka R na mapě pro náhradní mechanické ražení. Takto označenou 
mapu  závodník po doběhu do cíle předloží vedoucímu v cíli 
k prověření správnosti průchodu kontrolním stanovištěm. 

Cíl: je přímo v centru závodu. Závodník ukončí závod vložením SI čipu 
do cílové jednotky. Závodníci jsou povinni si ihned po doběhu nechat 
vyčíst svůj SI čip a to v místě kde byla prezentace. 

Výdej map: bude zahájen po odstartování posledního závodníka, pravděpodobně 
ve 13.00 hod. Toto bude oznámeno ještě rozhlasem. 

Časový limit:               180 minut 
Šatny:                           ve vlastních stanech a tunelech na hřišti a pod terasou. V případě 

náhlého zhoršení počasí je majitel hotelu schopen toto s námi za  
stanovených podmínek řešit. 

Občerstvení:                   bude k dispozici v zařízeních hotelu (jídelna, venkovní terasa, 
restaurace), v cíli bezprostředně po doběhu ochucená voda. Majitel 
hotelu pro nás chystá kromě klasického bufetového jídla i zelňačku a 
kotlíkový guláš. 

WC:  v chodbě na prezentaci (pro spěchající závodníky v běžecké obuvi),  
lze využít i WC v restauraci (ale závodníci nesmí být v běžecké obuvi 
nebo nesmí být obuv znečištěná). 

 Běžeckou a znečištěnou obuv  je nutno odložit ve vestibulu před 
recepcí. 

Mytí: venkovní, v okolí bazénu v lavorech, které se plní z přitékající vody 
z Daličanského potoka. 

Zdravotní služba:          bude zajištěna v cíli. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze 
po doběhu v centru závodu. 

Výsledky: průběžné budou zveřejňovány vyvěšováním tištěných sestav na 
výsledkových tabulích, které jsou umístěny na západní a severní 
straně plotu tenisového kurtu. Celkové výsledky budou zveřejněny na 
stránkách závodu. 

Vyhlášení výsledků: po skončení závodu (asi ve 14.30 hod) začne vyhlášení závodníků, 
kteří se umístí na 1.-3. místě a to ve všech kategoriích a bude jim 
udělen diplom. Vyhlášení nejlepších tří závodníků MSKS (mistrů 
kraje) bude provedeno následně . 



Protesty:  s vkladem 200,-Kč lze podat u hlavního rozhodčího 
Upozornění:             a) upozorňujeme závodníky na udržování čistoty a pořádku 

v centru závodu, zejména na plochách a zařízeních Hotelu Srdce 

Beskyd. Odpadky ukládejte do odpadkových pytlů (modré pytle 

pro plastové láhve, černé pro ostatní netříděný odpad). 

 b) upozorňujeme závodníky a jejich doprovod, že v centru 

závodu nefungují mobilní telefony (chybí signál), nutné telefony 

jen přes pevnou telefonní linku v recepci hotelu. V nutném 

případě lze využít signálu pro MT asi 300 metrů od hotelu 
v polovině sjezdovky. 

 c) do celého hotelu (jídelna, restaurace, recepce i WC) je zákaz 

vstupu v běžecké nebo znečištěné obuvi !!! 
Funkcionáři závodu:     ředitel závodu                         Josef Juřeník (R 2) 
 hlavní rozhodčí                       Jiří Ryšavý (R 2) 
 stavitel tratí                             Michal Besta (R 2) 
 

Správný směr Vám přejí pořadatelé ze SK OB Ostrava 


