
 

R O Z P I S 
45. ročníku BESKYDSKÉHO AZIMUTU MLÁDEŽE 

V ORIENTAČNÍM BĚHU 2022 

Závod se koná pod záštitou statutárního města Třince. 

 
 

Pořadatel:   Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek 

oddíl orientačního běhu.   

Ředitelka závodu:  Mgr. Jana Bruková. 

Hlavní rozhodčí:  Ing. Lubomír Prokop. 

Hospodář:   Ing. Jarmila Mizerová. 

         

Datum konání:   středa 21. 9. 2022. 

 

Místo konání:   Třinecký Lesopark.    

Centrum závodu:  Městský stadion Třinec. 

Prezentace:   Letní koupaliště Třinec. 

Možnost převlékání:  sedadla pod krytou tribunou atletického stadionu. 

 

Start:    od 8:30 hodin. 

 

Kategorie: 

předžáci   H 1  1. třída 

předžákyně   D 1  1. třída 

mladší žáci   H 2-3  2. a 3. třída 

mladší žákyně   D 2-3  2. a 3. třída 

starší žáci      H 4-5  4. a 5. třída 

starší žákyně   D 4-5  4. a 5. třída 

 

Závodníci běží po fáborkách. 

Startovní doba bude upravena dle přihlášek jednotlivých škol. 

 

STARTOVNÉ: výše startovného činí 40,- Kč za každého závodníka. Startovné odevzdejte  

před startem hromadně za jednotlivé třídy nebo školu proti potvrzení v tzv. SBOROVNĚ. 
 

DOPRAVA: Dopravu pořadatel nezajišťuje. Využijte prosím městskou hromadnou dopravu. 

 

VYHODNOCENÍ ŠKOL: 

Školy jsou rozděleny s počtem žáků na školy do 150 a nad 151 žáků. 

1/ procentní vyhodnocení bude provedeno na základě počtu odevzdaných průkazek v cíli.  

2/ výkonnostní bodování. 

Bodují vždy 4 nejlepší závodníci za školu v jednotlivých kategoriích. Základní body se nasazují 

tak, že počet zúčastněných škol se násobí čtyřmi. V případě, že se zúčastní 10 škol, obdrží 

nejlepší závodník v kategorii 40 bodů a další o bod méně. Další závodníci školy body neberou, 

ale ani neumořují! V konečném hodnocení se sečte umístění z bodu 1 a z bodu 2. Při rovnosti 

bodů rozhoduje počet 1. míst, v případě další rovnosti bodů, rozhoduje počet 2. míst atd. 

 

CENY pro závodníky: 

1. - 3. místo, závodník v kategorii obdrží pohár a diplom, drobnou věcnou cenu, 

4. - 6. místo, závodník obdrží pohár, diplom, drobnou věcnou cenu. 

Ceny pro školy: 

1. - 3. místo, škola obdrží pohár. 

 

PŘIHLÁŠKY: do pátku 9. 9. 2022 na adresu: 

e – mail: janabrukova.tri@seznam.cz 

Mgr. Jana Bruková, tel. 606 766 447. 
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