
Rozpis 
 

2. závodu jarního krajského žebříčku MS kraje, 

1. zavodu Euroregionalni Ligi Biegu na Orientację 
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců 

 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačního běhu 

Pořádající subjekt: free.lepus.cz, Městský svaz orientačního běhu Ostrava 

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol. 

Rankingový závod s koeficientem 1,00, s rankingovým kódem 100328011 

Datum konání: 28. března 2010 – neděle 

Centrum:  Ostrava - Zábřeh, sportovní areál Volgogradská 

Kategorie:  DH10C, DH10N, DH12C, DH14C, DH16C, DH18C, HD21C 

DH35C, DH45C, DH55C, H65C, HDR, P 

Liniové tratě (DH10N, HDR) nejsou fáborkovány 

Vklady:  DH10, DH12, DH 14, HDR, P, DH55,65   …......... 20,-- Kč  

DH16,18,20,21,35,45,…………...............…........... 50,-- Kč 

Platby:   na účet KB Ostrava - 43-4196720277/0100 

   kopii platby vezměte na prezentaci pro kontrolu 

za přihlášené při prezentaci dvojnásobné startovné 

Předpokládané 

časy vítězů:  dle platných Pravidel ČSOS a Soutěžního řádu MSKOB 

Prezentace:  od 9,15 do 10,15 hodin v centru závodu 

Start  00:00:  v 11,00 hodin 

Přihlášky: výhradně přes www.obhana.cz do 25. března 2010 do 23:59 hodin, dohlášky a 

zahraniční závodníci emailem na honza.fojtik@seznam.cz  

Ražení:  elektronický razící systém SPORTident pro všechny kategorie 

Nezapůjčujeme!!! 

Vzdálenosti:  centrum – parkoviště = 50 – 300m, centrum – start = do 1000m 

centrum – cíl =  0 m 

Mapa: Výškovické tůně, 1:4000, E = 2m, stav březen 2010, formát A4 v obalu, ISSOM 2007, 

hlavní kartograf Michal Besta 

Terén: rovinaté panelové sídliště, zalesněný členitý svah a louky se slepými rameny řeky 

Odry 

Upozornění: všichni účastníci, závodnici závodí na vlastní nebezpečí, za uložené věci pořadatelé 

neručí 

Protesty: písemné protesty s vkladem 100,- Kč k rukám hlavního rozhodčího. 

 Případné protesty proti oficiálním výsledkům závodu doručit hlavnímu rozhodčímu 

závodu na adrese lepus@seznam.cz s vkladem 100,- Kč na účet uvedený výše 

Informace:  web: www.bestik.cz/lepus, email: lepus@seznam.cz  

 

Ředitel závodu: Langer Martin 

Hlavní rozhodčí: Zajíc Josef  

Stavitel tratí:  Besta Michal 

 

Org.pracovník: Proske Pavel 

Moderátor:  Zajícová Petra 

Zpracování výsledků: Fojtík Jan 

Ostraha:  Městská policie Ostrava 

 

V Ostravě dne 28. února 2010                          Langer Martin, ředitel závodu 

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKS OB dne 28.2.2010 
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