
VI.	  ročník	  otevřeného	  mezinárodního	  mistrovství	  Slezska	  v	  orientačním	  běhu	  
Silesia	  Open	  2014	  

Mistrovství	  Moravskoslezského	  kraje	  v	  orientačním	  běhu	  na	  klasické	  trati	  
závod	  žebříčku	  MSK,	  závod	  rebríčka	  oblasti	  SZOŠ	  STRED	  

Rozpis	  
	  
Datum	  konání:	  14.	  června	  2014	  
Místo:	  Bílá,	  místní	  část	  Konečná	  
Prezentace:	  Chata	  na	  Konečné,	  souřadnice	  GPS	  49°27'9.691"N,	  18°31'21.636"E	  
Provoz	  prezentace:	  od	  8:00	  do	  8:30,	  oddíly	  beze	  změn	  a	  s	  provedenou	  platbou	  do	  9:00.	  
POZOR:	  U	  Chaty	  na	  Konečné	  není	  možné	  parkování-‐při	  příjezdu	  se	  řiďte	  pokyny	  
pořadatelů!	  
Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekty: Sportovní klub orientačního běhu Baník Havířov, TJ Slávia Žilinská 
univerzita Žilina 
Druh závodu: závod v orientačním běhu na klasické trati s pevným pořadím kontrol 
Zařazení do soutěží: Mistrovství MSK na klasické trati, 2. závod podzimního krajského 
žebříčku Moravskoslezského kraje, závod oblastného rebríčka oblasti SZOŠ STRED. 
Závodní kategorie: H10N, H10C, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, 
D10N, D10C, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55. Kategorie DH20 nejsou 
zařazeny do žebříčku MSK. Předpokládané časy vítězů dle čl. 8.7 soutěžního řádu MSKS OS. 
Kategorie pro veřejnost: HDR (rodiče s dětmi, značeno fáborky), P3, P5. Tratě P3 a P5 
jsou orientačně jednodušší, určené především pro začátečníky, číslo udává orientační délku 
v km (vzdušnou čarou). 

Funkcionáři závodu 
Ředitel závodu: Ladislav Lužný 
Stavitel tratí:  Tomáš Sochor, R2 
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Jakobi, R3 
Informace o závodě: web pořádajícího subjektu http://skobhav.webzdarma.cz. 
v případě potřeby telefon: 777254320 
Přihlašování: do závodních kategorií výhradně přes ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz - 
zahraniční závodníci si budou muset na přihlašovací stránce vytvořit uživatele, pokud zatím 
ORIS nepoužili).  
Neregistrovaní závodníci z ČR a zahraniční závodníci se mohou pouze do kategorií pro 
veřejnost přihlašovat e-mailem na adresu: hav@orientacnibeh.cz. Přihláška e-mailem je 
platná teprve do obdržení potvrzující odpovědi od pořadatele. 
Startovné, další vklady: 
 Základní vklad  

do 7.6.2014 
Zvýšený vklad 
přihláška 8.6.-12.6.2014 

Přihláška po 
12.6.2014 a na místě 

DH10N, DH10C, 
DH12C 30 Kč 50 Kč 70 Kč 

DH14C–DH16C, DH 
65+, HDR, P3, P5 80 Kč 100 Kč 140 Kč 

DH18–DH55 100 Kč 120 Kč 140 Kč 
Zapůjčení čipu (jen dle možností pořadatele): 50 Kč 
Platbu startovného prosím proveďte předem za celý oddíl na účet (bankovní spojení 
2900114694/2010, VS: XXXX, kde XXXX je číslo oddílu dle adresáře ČSOS). Platby 
startovného do částky 500 Kč a za zahraniční oddíly jsou možné na místě. Platba v zahraniční 
měně (PLN, EUR) je možná jen dle možností pořadatele za kurs vyhlášený v pokynech. 



Terén: horský smíšený les se středně strmými svahy, málo podrostu, průběžnost dobrá, jen 
ojediněle zhoršená. Závod probíhá v CHKO Beskydy, je nutné dbát pravidel pohybu 
v chráněném území (neodhazovat odpadky, vystříhat se působení nadměrného hluku, 
nepoškozovat vegetaci). Zákaz vstupu do vodního toku v hlavním údolí a na jeho břehy 
(postupy tudy nevedou). 
Mapa: Černá Ostravice, měřítko 1:10 000, E=5 m, map. klíč ISOM, mapovali: Z. Jakobi, Z. 
Juračka, stav jaro 2014. Formát A4, tisk Nord-Service Opava. Mapa je vodovzdorně 
upravena. 
Start: v závodních kategoriích intervalový, čas 00=10:00. V kategoriích pro veřejnost (HDR, 
P3, P5) start libovolný v čase mezi 00 a  60.  
Ražení: SportIdent 
Vzdálenosti: 
parkování – centrum do 500 m 
centrum – start do 1 200 m 
cíl – centrum do 1 000 m 
Protesty: Protesty lze podávat u hlavního rozhodčího se vkladem 100 Kč, během závodu 
osobně, po skončení závodu poštou na adresu: SKOB Baník Havířov, Dělnická 25, 736 01 
Havířov-město. 
Schvalovací doložka: Rozpis byl schválen soutěžní komisí MSKSOS dne 11.5.2014.  


