
Pokyny 
 

HI-TEC Mistrovství ČR a Veteraniáda ČR ve sprintu (žebříček A),  
veřejný závod ve sprintu. 

 
Pořadatel:  Český svaz orientačního běhu  
Tech. Provedení: Přátelé orientačního běhu Opava 
Datum:   pátek 28.9.2007 
Shromaždište: Městské sady Opava – Sportovní Hala , Žižkova 8, Opava (Loc:49°56'59.9"N,17°53'6.85"E) 
Parkování vozidel: Automobily v centru závodů  dle pokynů pořadatelů (parkovné 20,-Kč), Autobusy vyloží 

závodníky u vjezdu do centra závodů a odjedou na parkoviští k Restauraci Na střelnici – 500 m 
od centra závodů (viz mapka.) 

Prezentace: V centru závodů  10:00-12:00, výdej obálek na všechny dny, změny jen pátek !! 
Startovní čísla: Obdrží jednotlivé oddíly při presentaci. Po doběhu budou odebírána v cíli. 

DH16-20 …. St.č. 200-500 s logem Gigasport 
DH21  …. St.č. s logem HI-TEC  

Start: 00 = 13:00 hod, intervalově 
 Závodníci HI-TEC Mistrovství ČR jsou povinni opustit centrum a vstoupit do uzavřeného 

prostoru –„karantény“ nejpozději ve 13:00 hod. (vstup bude kontrolován) 
 Vybavení karantény: občerstvení – voda, přístřešky, mobilní WC  - TOI TOI. 
 Mapový start – označen lampionem . 
Cíl:                  V centru závodů,  
Mapa: Sady 2007- 1:4 000, E = 5 m, stav léto 2007, autor: Zdeněk Lenhart.  

Mapy budou vodovzdorně upraveny. Formát 26 x 21 cm. 
Mapy závodníci musí odevzdat v cíli. Vydávány budou v 17:00 hod. 
Jiné mapové značky:  
Černé kolečko ….. lampa. 
 

Terén: Městský park,  100 % průběžný. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při přebíhání místní 
asfaltové komunikace a parkových chodníků. 

 Přísný zákaz použití obuvi s hřeby!! 
 
Tratě:  předpokládané časy vítězů kategorií dle platného soutěžního řádu ČSOB.   

Popisy kontrol: K dispozici na mapách a ve startovním koridoru. 
Systém ražení: Elektronický systém ražení SPORTident. V případě poruchy elektronického ražení závodníci 

razí kleštěmi do určených políček na mapě. 
Předpokládané časy: 15 min. 
Časový limit: 60 minut pro všechny kategorie 
Jury:     Aleš David,  Prášil Marek,  Košárek Pavel  
Vyhlášení vítězů: V 16:30 hod, vyhlášeni budou závodníci na 1. – 3. místě, veřejný závod pouze 1.  

Celkové výsledky HI-TEC sprint cupu budou vyhlášeny před vyhlášením Mistrovství ČR ve 
sprintu. Vítěz v každé kategorii (D 21E a H 21E) získá finanční výhru ve výši 3.000,- Kč, 
závodníci na dalších místech (2.-3) získávají věcné ceny. 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. Konečné oficiální výsledky i s mezičasy budou 
zveřejněny na internetu na stránce pořadatele: www://www.mcr.nord-service.cz.  

Občerstvení: V cíli závodu. V objektu Haly Opava restaurace a stánek s jídlem a pitím.  
Šatny: V ochozu budovy Haly Opava, Nevstupujte mimo vyhrazené prostory!! 
WC: V objektu Haly Opava + mobilní záchody TOI-TOI v uzavřeném prostoru – karanténě. Přísný 

zákaz znečišťování okolí!! 
Mytí: Sprchy v objektu Haly Opavy – vyznačeno šipkami a dle plánku v přízemí Haly. 
Občerstvení po závodě: v cíli 0,25 lt  kelímek - Horský pramen. 



Protesty:  U hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč.  
Vzdálenosti: Parkoviště – okolí Haly Opava dle pokynů pořadatelů 

Centrum – start, cíl  - 0 km 
Ubytování: ze čtvrtku na pátek 
   Základní škola Skřipov, dle pokynů Jany Glabazňové tel.: 607 551 952 
 z pátku na sobotu a ze soboty na neděli 
 Základní škola Skřipov, Základní škola Březová, dle ubytovacích lístků obdržených při 

presentaci. Parkování vozidel v místech ubytování dle dispozic ubytovatelů. 
Upozornění: školy budou v pátek a v sobotu ve 24:00 uzamčeny.  

První pomoc:  v cíli základní ošetření 
 
Upozornění:  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem    
   ředitele závodu. 

 
Funkcionáři: Ředitel závodu:………………………Luděk Pavelek 

Hlavní rozhodčí: …………………….Luděk Valík –RI   
Stavba tratí: ………………………….Miroslav Hadač - RI 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží 
ČSOB. 

Ostatní:  Přísný zákaz překonávání vodních toků a ploch značených tmavě modrou barvou s ohraničením 
černou čárou !!! 
Přísný zákaz překonávání plotů a zdí !!! 
Závod probíhá i v areálu místního koupališti, kde jsou pouze 2 vstupy (vyznačeno na mapě 
průchody v barvě trati). 
V průběhu závodů je přísný zákaz vstupu závodníků do závodního prostoru. (viz. plánek) 

 
Organizace centra (start, cíl, sběrka, veřejná, …) 

 



 
 
Průchody na koupaliště 

 
 
 
Dojez do centra závodů – Hala Opava 

 



 
 
Detail dojezdu do centra závodů, parkování autobusů a vyznačení závodního prostoru: 

 
 
Organizace centra závodů: 

 



 
Ubytování Skřipov a Březová: 

 
 

 


	Ubytování: ze čtvrtku na pátek 
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