
O-RUNNAŘI Beskydy, z. s.

R O Z P I S

Mistrovství Moravskoslezského kraje v OB na krátké trati pro kategorie
DH10-DH20,

7. závod podzimního krajského žebříčku MSKSOS  

Memoriál Terezky Seberové

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů

Pořádající subjekt: O-RUNNAŘI Beskydy (SFM)

Klasifikace závodu: Jednorázový  denní  závod  jednotlivců  na  krátké  trati
s pevným  pořadím  kontrol,  závod  s  ID  5687  a
rankingovým koeficientem 1,00

Datum konání: sobota 17. října 2020

Centrum závodu: Základní škola Karla Svolinského
Kunčice pod Ondřejníkem 626, 73913
GPS: 49.5450211N, 18.2749272E

Prezentace:              V základní  škole  Karla  Svolinského  v době  09:00-9:30
hodin, a to pouze nejnutnější změny.

Covid Informace: Vzhledem k probíhajicímu nouzovému stavu připravujeme
co nejvíce bezkontaktní  závod tj.  bez shromaždiště,  bez
zajištěného  občerstvení  a  s  omezeným  počtem
startujících, a to 120. 

Start 00: 10:00  hod.  intervalový  dle  startovní  listiny,  vyjma
kategorie HDR , která bude mít libovolný start v určeném
časovém rozmezí.

Vzdálenosti: Parkoviště - shromaždiště   0-300 m
Shromaždiště - start       cca 800 m (modrobílé fáborky)
Shromaždiště - cíl                      0 m

Možnost převlékání: Pouze v autech.

Způsob ražení:   Elektronický systém SPORTIdent; náhradní ražení kleštěmi
do políček na mapě. SportIdent – nebude nastaven v 
bezkontaktním režimu.
Poplatek za zapůjčení SI 40 Kč; v případě ztráty SI se 
účtuje 700 Kč.

Popisy kontrol: Budou vytištěny na mapách pro všechny kategorie, budou
ke stažení v ORISu. Nebudou k dispozici k odběru na 
shromaždišti!!!

Kategorie: H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C
D10N,  D10C,  D12C,  D14C,  D16C,  D18C,  D20C,  HDR
(oranžové fáborky)

Přihlášky: Do pondělí 12.10.2020 do 23:59 hod s využitím IS ORIS.
Zahraniční  a  neregistrovaní  závodníci  mohou  přihlášku
zaslat  na  
e-mailovou  adresu:  orunnaribeskydy@gmail.com  a  je
nutno  ji  zaslat  v  povinném  formátu.  Tuto  přihlášku



O-RUNNAŘI Beskydy, z. s.

považujte za přijatou, až po obdržení potvrzení (reply).  

Vklady: DH10N, DH10C, DH12C, HDR: 40,- Kč
Ostatní kategorie: 120,- Kč
Přihlášky po termínu jen za dvojnásobné startovné vyjma
kategorií DH10N, HDR.

Způsob úhrady: 1) převodem na bankovní účet SFM, vedený u Fiobanky,
č.ú.    2101510949 / 2010, variabilní symbol (VS) 22XXXX ,
kde XXXX je číslo vašeho oddílu nebo klubu dle adresáře
ČSOS.  Platbu  pozdější  než  ve  středu  před  závodem  je
nutné doložit při prezentaci dokladem o převodu.
2)  Hotovostní  úhradou vkladu při  prezentaci.  Zahraniční
závodníci platí startovné u prezence v Kč.

Mapa: Skalka, 1:10 000, e = 5 m, formát A4, mapoval Miroslav
Sikora (léto  2020).  Mapový klíč  ISOM 2017.  Mapa bude
vodovzdorně upravena.

Terén: Smíšený  horský  les  s větším  převýšením,  údolíčka  (i
hluboká), porostově pestrý, místy podrost.

Protesty: 

Parkování: 

Mytí, WC:

Písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč
v  termínu  podle  pravidel  OB,  nebo  poštou  na  adresu:
Otakar Maceček, Svornosti 19, Ostrava - Zábřeh, 700 30.

Omezeně  na  parkovišti  základní  školy  a  na přilehlých
komunikacích dle pokynů organizátorů.

V místě prezentace v zázemí tělocvičny základní školy.

Občerstvení: Nebude zajištěno.

První pomoc:

Předpis:

Bezplatná  lékařská  pomoc  bude  poskytnuta  po  doběhu
v cíli, následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí
ze svého zdravotního pojištění.

Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB
a v souladu se soutěžním řádem a prováděcími  pokyny
MSKS OS pro rok 2020.

Informace: Na  stránkách  oddílu  SFM
(https://okbeskydy.wixsite.com/website  ), MSKSOS a ORISu.  
Informace  k     přihláškám  u  Aleše  Koťátka  na  e-mailu:  
orunnaribeskydy@gmail.com

Funkcionáři: Ředitel závodu – Aleš Bernatík
Hlavní rozhodčí – Otakar Maceček, R1
Stavitel tratí – Miroslav Sikora

Ochrana  osobních  údajů:  přihlášením  se  na  tento  závod  každý  účastník
souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v
podobě  přihlášky,  startovky  a  výsledků  v  informačním  systému  ORIS
(http://oris.orientacnisporty.cz/). 

Fotografování:  v  průběhu  závodů  budou  pořizovány  zpravodajské  fotografie
sloužící k informování veřejnosti o průběhu závodů (v souladu s §89 zákona č.
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89/2012 sb.,  Občanského zákoníku).  Mohou být pořizovány fotografie k osobní
potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody,  pro propagaci  OB),  zejména z
vyhlášení  výsledků  a  doběhu  do  cíle.  V  případě,  že  nesouhlasíte  s
fotografováním, oznamte to prosím fotografovi.

Konání závodu umožnila obec Kunčice pod Ondřejníkem, město Frýdek-Místek a
podnik Lesy České republiky, státní podnik. 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek.

V Kunčicích pod Ondřejníkem, dne 4. 10. 2020.


