
R O Z P I S

mistrovství Moravskoslezského kraje v orientačním běhu na klasické trati
2. závodu jarního krajského žebříčku Moravskoslezského kraje v orientačním běhu

5. závodu jarního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu
3. závodu 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

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím 
kontrol. Rankingový závod s koeficientem 1,00.

Datum: sobota 25. dubna 2009

Centrum závodu: Čeladná - Podolánky, areál se zázemím Hotelu Srdce Beskyd

Prezentace: 9:00 – 10:00 v centru závodu

Start 00: 11:00 intervalový

Vklady: HDR, DH10N (liniový závod), DH10C, DH12C..................................30,- Kč
DH14C, H60C (jen pro VO), H65C, P3, P6…………………………..50,- Kč
DH16C, DH18C, DH20C (jen pro MSK), DH21C, H21K (jen pro HO, 75% 

                                    směrného času H21C), DH35C, DH40C (jen pro VO), DH45C, DH50C
                                    (jen pro VO), DH55C………………………………………………….70,- Kč

Zapůjčení osobní karty SI (čipu)..……………………………………..40,- Kč
Ztráta zapůjčené osobní karty SI  (čipu)…..………………………….700,- Kč

Forma úhrady: Vklady a ostatní platby zasílejte do termínu pro přihlášky na 
č.ú. 1640446339/0800 ČS Ostrava, 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 neděle 19. 4. 2009, do 24:00 hod. v předepsaném formátu s využitím 
přihlašovacího systému OB Haná. Přihlášky a změny došlé po termínu za 
dvojnásobné startovné dle možností pořadatele. Přihlášku považujte za 
přijatou pouze pokud obdržíte potvrzení. Zahraniční závodníci mohou posílat 
přihlášky emailem na adresu: svechotova.hana@seznam.cz

Mapa: SRDCE BESKYD, 1:10 000, E=5 m, stav duben 2009, formát A4 v obalu 
ISOM2000, mapoval: J. Ryšavý, J. Ptáček, P. Konůpka.

Terén: Horský s velkým převýšením a množstvím potoků a potůčků. Středně hustá 
síť cest, dobrá průběžnost, převážně vysoký les.

Protesty: Písemné protesty s vkladem 100,- Kč odevzdat hlavnímu rozhodčímu dle SŘ 
MSKS pro rok 2009.

Vzdálenosti: Parkování – centrum 0 – 300 m

centrum – start č.1 1 500 m (převýšení 105 m) pro dětské, žá-

                                                                                          kovské a superveteránské kategorie

                                                  – start č.2                       2 900 m   (převýšení 175 m) pro ostatní kat.

centrum – cíl 0 m

centrum – ubytování 0 m

mailto:svechotova.hana@seznam.cz


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 2009.

Parkování: Na parkovacích místech v areálu HSB, příjezdových komunikacích k hotelu 
(bude  řízeno pořadateli), autobusy budou na zpevněných plochách. 
Parkovací poplatek se nevybírá.

Občerstvení: Bude k dispozici v zařízeních hotelu ( jídelna, venkovní terasa, restaurace, 
bufet), vhodné a přizpůsobené pro závodníky.

Ubytování: Pořadatelé pro vzdálené účastníky závodu nebo ty, kteří by chtěli po 
skončení závodu zde delší dobu zůstat nabízí k využití ubytování v Hotelu 
Srdce Beskyd a to na pokojích v jeho turistické části za ceny od 120,- Kč 
do170,–Kč/os/noc (cena se liší dle vybavení pokoje) nebo v hotelové části za 
ceny od 310,- Kč do 330,- Kč /os/noc nebo za 500,-Kč/os/noc (pokoje s TV a 
přistýlkami). Všechny ceny jsou smluvní, dojednané jen pro závodníky a 
jejich doprovod na tyto závody a jsou nižší proti cenám nabízeným jiným 
klientům. Proto při individuálním sjednáváním tohoto ubytování na recepci 
hotelu HSB (tel.: +420558684693, e-mail: info@hotelsrdcebeskyd.cz) 
uvádějte, že se jedná o ubytování na závody v OB.

Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu bude provedeno vyhlášení závodníků na 1.–3. místě ve 
všech kategoriích s udílením diplomů. Vyhlášení nejlepších tří závodníků 
MSKS bude provedeno následně.

Funkcionáři závodu:ředitel závodu – Josef Juřeník
hlavní rozhodčí – Jiří Ryšavý
stavitel tratí – Michal Besta

Informace: na stránce závodu http://celadenka2009.skob-ostrava.cz
u ředitele závodu - tel.: 602785092 (Ing. Josef Juřeník), večer,
přihlášky - tel.: 605270642 (Hana Svěchotová)

Upozornění: Závod se koná v CHKO Beskydy. Žádáme účastníky, aby se chovali 
k přírodě šetrně.
Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze na základě písemné 
dohody s ředitelem závodu.

Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKS OB dne 4.3. 2009.
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