
Přebor HZS ČR a Policie ČR v orientačním běhu – 
Jánské Koupele 2010 

Propozice 

Pořadatel: Sportovní klub Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje ve spolupráci 
s Českou hasičskou sportovní federací a Odborovým svazem hasičů 

Ředitel závodu: Mojmír Studník 

Technické provedení: TJ Opava – oddíl orientačního běhu 

Datum: 18. – 19. května 2010 

Druh závodu: závod v orientačním běhu na krátké trati s intervalovým startem a závod tříčlenných 
štafet 

Shromaždiště: 18.5. Hradec nad Moravicí za hotelem Belaria a 19.5. Jánské Koupele – Ústřední 
hasičská škola, viz příloha. Doprava na shromaždiště se zajišťuje vlastními dopravními prostředky 

Kategorie: H – hasiči do 40 let (ročník narození 1970 a mladší) 
 H40 – hasiči nad 40 let (ročník narození 1969 a zkušenější) 
 Ž – ženy 
 P – Policie ČR 
 O – příchozí 

Přihlášky: do 6. května elektronicky na email: radek.zeman@hzsmsk.cz. Přihláškový formulář je 
umístěn v příloze. 

Startovné: 500,- Kč na osobu (obsahuje stravu, občerstvení a ubytování z 18. na 19. května) 

Způsob úhrady: v hotovosti po ukončení závodu jednotlivců a přesunu do místa ubytování v Jánských 
Koupelích 

Ubytování: V Ústřední hasičské škole v Jánských Koupelích v převážně dvoulůžkových pokojích. 
Ubytování v jiném termínu je možné (hrazeno samostatně). 

Prezentace: 18. května do 12:00 v Hradci nad Moravicí za hotelem Belaria, viz shromaždiště 

Zahájení: 18. května v 13:00 v Hradci nad Moravicí za hotelem Belaria, viz shromaždiště 

Start jednotlivci: 18. května v 14:00, start a cíl ve vzdálenosti do 200m, mapa: Hradec 09 zámek 
1:400, E=2,5m, stav červen 2009, vodovzdorná úprava 

Start štafety: 19. května v 10:00, start a cíl ve vzdálenosti do 100m, mapa: Mokřinky 2007 1:10000, 
E=5m, stav březen 2007, vodovzdorná úprava 

Způsob ražení: SportIdent, možnost využít vlastních čipů (číslo čipu uvést v přihlášce) 
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Terén: kopcovitý s hustou sítí cest a větším množstvím hustníků 

Možnost převlékání a toalety: stan umístěný v prostoru shromaždiště včetně mobilní toalety 

Poznámky: další informace na www.skhzsmsk.cz nebo Radek Zeman tel. 950 730 379, mobil 
724 178 458 
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