
R O Z P I S
4. a 5. závod žebříčku B-Morava

6. a 7. závod jarního krajského žebříčku MSKSOB
závody č. 080531079 a 080601085 HSH rankingu (koef. 1,04)

veřejný závod v OB po oba dny

Společná ustanovení
Pořádající orgán: Český svaz orientačního běhu

Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Ostrava  (sobota 31.5.2008)
VSK VŠB-TU Ostrava, oddíl OB  (neděle 1.6.2008)

Datum: sobota 31. května 2008 (MOV)

neděle 1. června 2008 (VOV)

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na klasické (sobota), respektive 
krátké (neděle) trati s pevným pořadím kontrol

Kategorie: Závody ŽB Morava:

D12B, D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, 
D60B, D65B,
H12B, H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, 
H60B, H65B, H70B, H75B
Závody JKŽ MSKSOB:
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D35C, D45C, D55C,
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H35C, H45C, H55C, H65C
HSH ranking:
D21B, D21C, H21B, H21C
veřejné závody:
D10N, H10N, X10N (rodiče s dětmi), P2, P4

Zařazení závodníkù do rankingových kategorií D20B (max 40), D21B 
(max.  70),  H20B  (max.  50),  H21B  (max.  100)  bude  stanoveno  dle 
rankingového pořadí ke dni 30.4.2008

Směrné  časy  dle  platného  soutěžního  řádu  ČSOB  (příloha  2.) a 
MSKSOB (bod 8.7).

Přihlášky: na  oba  závody  do  pondělí  19.05.2008 v předepsaném  formátu 
s využitím  přihlašovacího  systému  OB  Haná do  24:00  hod.      
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  e-mailem: 
svechotova.hana@seznam.cz pro  sobotní  závod,  a  na  adresu 
prihlasky@mek-in.cz pro nedělní závod.

Ubytování: Ubytování  so/ne pořadatel  zajišťuje  ubytování  v tělocvičně v Čeladné 
(vlastní spacák a karimatka) za cenu 60,-Kč/osobu a noc. Platbu za toto 
ubytování uhraďte spolu s vkladem na nedělní závod oddílu VSK VŠB-
TU Ostrava.

Pořadatelé nabízí  k využití  ubytování v Hotelu Srdce Beskyd a to na 
pokojích  v jeho  turistické  části  za  ceny  od  120,-Kč/os/noc  do  170,-
Kč/os/noc (cena se liší podle vybavení pokoje) a nebo v jeho hotelové 
části  za ceny od 310,-  Kč/os/noc do 330,-  Kč/os/noc, resp. 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  oproti  cenám nabízeným jiným klientům, proto při  individuálním 
sjednávání  tohoto  ubytování  přímo  na  recepci  hotelu  HSB  (tel. 
+420 558 684 693, e-mail: info@hotelsrdcebeskyd.cz)  uvádějte, že se 
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jedná o ubytování na závody v OB. Toto ubytování bude rezervováno 
do doby jeho naplnění, maximálně do 1 týdne před závody. Při naplnění 
ubytovací kapacity HSB lze využít ubytovacích kapacit jiných zařízení 
v okolí Čeladné a Frýdlantu nad Ostravicí.

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

Protesty: Dle platných pravidel OB, s vkladem 200,-Kč.

Systém ražení: elektronický – sportident.

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB, soutěžního 
řádu  ČSOB a  MSKSOB a Prováděcích  předpisů k soutěžím ČSOB v 
roce 2008.

Soutěžní komise ČSOB schválila rozpis dne 27. 3. 2008
Soutěžní komise MSKSOB provedla kontrolu částí týkajících se KŽ.

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 řediteli závodů.

Ustanovení pro sobotu 31. 5. 2008
Klasifikace závodu: klasická trať

Technické provedení: Sportovní klub orientačního běhu Ostrava 

Místo: Čeladná-Podolánky , areál Hotelu Srdce Beskyd

Prezentace: Sobota: 8:30–10:00 v centru závodu

Start 00: 11:00, intervalový

Vklady: DH21B 150,-  Kč
žebříček B (žactvo a kat. nad 60 let včetně) 70,-  Kč
žebříček B (ostatní kategorie), 130,-  Kč
žebříček C (DH10C, DH12C), DH10N 20,-  Kč
žebříček C (ostatní kat.), DH21C, X10N, P2, P4 60,-  Kč
za zapůjčení osobní karty SI 40,-  Kč

Forma úhrady: Vklady a ostatní platby zasílejte do termínu pro přihlášky:
číslo  účtu  164 044  6339/0800  ČS  Ostrava.  Jako  variabilní  symbol 
k identifikaci  platby  použijte  čtyřmístné  číslo  oddílu  nebo  klubu  dle 
adresáře  ČSOB.  Bez  zaplaceného  vkladu  nebude  přihláška 
akceptována. Kopii dokladu o zaplacení, zejména, bude-li po termínu 
pro přihlášky, předložte u prezentace.

POZOR: Vklady se na každý ze závodů posílají na jiný účet!

Vzdálenosti: parkování – centrum 0-300 m
centrum – start 400 m
centrum – cíl 0 m
centrum – ubytování 0 m Hotel Srdce Beskyd

13 km Čeladná TV
25 km Frýdland n/Ostravicí.

Mapa: Čeladenka, 1:15000, e 5m, stav květen 2008, formát A4, v obalu, 
ISOM2000, mapovali:  J.Ryšavý, J. Ptáček, P. Konůpka, T. a M. Sikora, 
V. Mutina.
Srdce Beskyd, 1:10000 (pro žákovské kategorie a veterány), e 5m, 
stav květen 2008, formát A4, v obalu, ISOM2000, mapovali: J.Ryšavý, 
J. Ptáček, P. Konůpka, V. Mutina.

Parkování: Na  parkovacích  místech  v areálu  HSB,  příjezdových  komunikacích 
k hotelu  (bude  řízeno  pořadateli),  autobusy  budou  na  zpevněných 
plochách. Za parkování nebude vybírán parkovací poplatek.
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Občerstvení: Bude k dispozici v zařízeních hotelu (jídelna, venkovní terasa,
restaurace, bufet) vhodné a uzpůsobené pro závodníky.

Vyhlášení výsledků: Po skončení závodů bude provedeno vyhlášení závodníků na 1.-3.
místě ve všech kategoriích s udělením diplomů a medailí

Funkcionáři závodu: ředitel závodu Josef Juřeník (R2)
hlavní rozhodčí Hana Svěchotová (R2)
stavitel tratí Jiří Ryšavý (R2)

Informace: na stránce http://celadenka2008.skob-ostrava.cz
u ředitele závodu,  tel. 602785092 (Ing. Josef Juřeník), večer
ohledně přihlášek, tel: 605270642  (Hana Svěchotová)

Ustanovení pro neděli 1. 6. 2008
Klasifikace závodu: krátká trať

Technické provedení: VSK VŠB-TU Ostrava, oddíl OB

Místo: Čeladná-Podolánky, lyžařský areál Kociánka, Autem se zde dostanete 
z Čeladné po silnici 48312, cca 9km.

Prezentace: Sobota: po 16:00 v Hotelu Srdce Beskyd
Neděle: 8:00 – 9:00 v centru závodu

Start 00: 10:00, intervalový

Vklady: DH21B, DH21C 130,-  Kč
žebříček B (žactvo a kat. nad 60 let včetně) 70,-  Kč
žebříček B (ostatní kategorie) 120,-  Kč
žebříček C (DH10C, DH12C), DH10N 20,-  Kč
žebříček C (ostatní kategorie), X10N, P2, P4 60,-  Kč
za zapůjčení osobní karty SI 40,-  Kč

Forma úhrady: Vklady a ostatní platby zasílejte do termínu pro přihlášky:
číslo účtu 173617762/0300 ČSOB Ostrava
Jako variabilní symbol k identifikaci platby použijte 99XXXX, kde XXXX 
je čtyřmístné číslo oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOB. Bez 
zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. Kopii dokladu o 
zaplacení, zejména bude-li po termínu pro přihlášky, předložte u 
prezentace.
POZOR: Vklady se na každý ze závodů posílají na jiný účet!

Vzdálenosti: parkování – centrum 0,4-1,5 km
centrum – start 1500 m
centrum – cíl 0 m

Mapa: Kociánka 2008, 1:10000, e 5m, stav květen 2008, formát A4, v obalu, 
ISOM2000, mapovali a kreslili Miroslav a Tomáš Sikorovi.

Parkování a občerstvení: Bude upřesněno v pokynech.

Vyhlášení výsledků: Po skončení závodů bude vyhlášení závodníků na 1.-3.
místě ve všech kategoriích s udělením diplomů a medailíů

Funkcionáři závodu: ředitel závodu Petr Mrkvica
hlavní rozhodčí Oldřich Vlach (R2)
stavitel tratí Renata Vlachová (R2)

Informace: na stránce http://ob.vsb.cz/ZBM2008
u ředitele závodu,  tel. 777758623 (Ing. Petr Mrkvica), večer
ohledně přihlášek, tel: 777136569 (Ing. Radka Mrkvicová)
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