
SKOL CUP 2014 
 

4. závod jarního krajského žebříčku MSKS OS na klasické trati 

rankingový závod s koeficientem 1,00, veřejný závod v orientačním běhu 

 

POKYNY 
 

Shromaždiště: vila Marysieńka, Las Głubczycki, Polsko [50°13'55.822"N, 17°47'2.072"E] 
Příjezd od Krnova bude značen. 

    

Prezentace:  vila Marysieńka, 8:00 - 10:00 

    

Popisy kontrol: volně k odběru na shromaždišti u startovních listin 

 

Start 00:  11:00 – intervalově dle startovní listiny 

 Kategorie HDR, P3 a P5 nemají pevný startovní čas a mohou vystartovat 

kdykoliv od času 10 do času 80. 

D10N, H10N a HDR mají značenou trať oranžovými fáborky. 

 

Mapa: Las Głubczycki 2014, 1:10 000, ekvidistance 5 m, stav 03/2014, ISOM, 

mapoval Jiří Sýkora, formát A4, digitální tisk, mapa bude vodovzdorně 

upravena.  

 

Způsob ražení:  Elektronický razicí systém SPORTident. Závodník je povinen si před 

průchodem startu vynulovat (Clear) a zkontrolovat (Check) čip. Po doběhu si 

jej musí vyčíst. Závodníci, kteří závod nedokončili, mají povinnost si také 

vyčíst čip. V případě poruchy SI se průchod kontrolou zaznamená kleštěmi do 

políček R na mapě! V případě ražení kleštěmi je závodník povinen předložit 

mapu ke kontrole. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát! 

 
Časy vítězů:  dle platného Soutěžního řádu MSKS OS, bod 8.7 

 

Vzdálenosti:  parkoviště – shromaždiště do 200 m 

   centrum – start  1800 m (volnou chůzí cca 25 minut) 

   centrum – cíl   100 m 

 
Terén: Rovinatý až mírně zvlněný terén s hrubými tvary, pestrá skladba porostů, 

pravidelná síť komunikací. V tomto ročním období zcela bez podrostu. V lese 

probíhá na několika místech těžba, čímž vznikly hlavně nové paseky. 

Významné změny, ke kterým došlo týden před závodem, budou zaneseny do 

mapy.   

 

Zvláštní mapové značky: zelený křížek – vývrat 

    zelené kolečko – výrazný strom 

    černý křížek – jiný umělý objekt 

    hnědý           – zákop, okop 

 

Zavodní prostor: Shromaždiště je umístěno v závodním prostoru, proto se pohybujte v jeho 

nejbližším okolí. Cesta na start lemuje prostor závodu, je zakázáno si tuto 

značenou trasu zkracovat.  



Povinné úseky: ze sběrné kontroly (kód 100) do cíle – značeno červenými fáborky 

 

Občerstvovačky: na postupech, voda 

 

Parametry tratí:  

kategorie délka převýšení 
počet 

kontrol 
kategorie délka převýšení 

počet 

kontrol 

D10N 3,3 10 5 H12C 2,3 15 8 

D10C 1,8 10 6 H14C 4,2 25 11 

D12C 2,2 10 7 H16C 5,3 55 13 

D14C 3,2 20 9 H18C 7,0 70 16 

D16C 4,2 35 10 H21C 9,7 95 20 

D18C 5,1 60 12 H35C 7,4 80 17 

D21C 6,7 75 13 H45C 5,6 65 14 

D35C 5,3 65 13 H55C 5,2 60 13 

D45C 4,1 45 11 H65C 4,1 45 11 

D55C 3,6 25 11 HDR 3,3 10 5 

H10N 3,3 10 5 P3 3,0 20 9 

H10C 2,0 10 6 P5 5,0 45 12 

     

Odevzdávání map: Mapa se po doběhu nevybírá. Spoléháme na fair play závodníků.  

 

Výsledky:  Průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Oficiální výsledky 

   posléze na ORISu a webu závodu.  

 

WC, mytí a převlékání: vila Marysieńka  

  

První pomoc:  Pouze v cíli – základní nezbytné ošetření. 

   Všichni účastníci závodu startují na vlastní nebezpečí. 

 

Časový limit:  150 min    

 
Občerstvení: Bude omezeně zajištěn běžný sortiment. Teplá jídla v Krnově a okolí. 

 

Vyhlášení výsledků: Dle pokynů pořadatelů. V každé kategorii budou vyhlášeni první 3 

závodníci, v kategoriích do DH14C včetně prvních 6 závodníků. Závodníci 

kategorie HDR při vyčítání obdrží sladkou odměnu. Pro vítěze jsou 

připraveny poháry a medaile. 

 

Jury:   Bude nabídnuto Anně Gavendové, Jiřímu Tesařovi a Richardu Klechovi  

 
Funkcionáři závodů: ředitel závodu:  Jan Hrouza - R3 

   hlavní rozhodčí: Pavel Rychlý - R3 

   stavitel tratí:  Tomáš Kopec 

   zpracovatel přihlášek: Jiřina Hrouzová   

 



 

 
 

 

 



 


