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POKYNY 

 

1. závod podzimního žebříčku MSKS OS a veřejný závod v OB 

6. závod žebříčku Valašské oblasti 

9. závod jarního žebříčku Hanácké oblasti 
                          10. ročník MEMORIÁLU  OTTY  GAVENDY 

                     Klasická trať 
Sobota 15. 6. 2013 

 

Technické provedení  TJ  TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu 

Shromaždiště   Vendryně, Kulturní dům Czytelnia 

Prezentace   9:00 - 10:00 hod. KD Czytelnia 

Možnost převlékání:  v prostorách Kulturního domu, dodržujte čistotu,  

zákaz vstupu v běžecké obuvi do sálu !! 

Start 00   11,00 hod.             (před startem možnost občerstvení - voda) 

Vzdálenosti   parkování auta          150 - 400m dle pokynů pořadatelů 

Parkování bus            vysadí závodníky v centru, odjede na        

 místo určené pořadatelem 

Centrum - start          1800m, převýšení 90m, modrobílé fáborky 

    Centrum - cíl            1100m 

Cesta na start vede kolem cíle (nezkracujte si to prostředkem 

louky). Část cesty na start vede po místní komunikaci, 

dávejte pozor!!  

Parkování v areálu p. Pilcha, dle pokynů pořadatelů, bude vybíráno  

20,- Kč/auto 

Systém ražení SportIdent v případě poruchy razíte kleštěmi do políček v mapě (v levém  

dolním rohu). Mapy s mechanickým ražením odevzdejte 

cílovému rozhodčímu a uveďte, která kontrola nefunguje. 

Organizace startu - v prvním startovacím koridoru si závodník vynuluje SI čip  

v nulovací jednotce 

- v druhém startovacím koridoru závodník provede kontrolu 

vynulování SI čipu v kontrolní jednotce 

 - mapu si závodník bere na startu a běží k mapovému startu 

vzdáleném 130m po červených fáborkách. Každý závodník musí 

doběhnout k mapovému startu, nedodržení DISKVALIFIKACE! 

Start kat. HDR, P, T je libovolný v čase 0-90, mají zvláštní koridor 

Linie kategorie H10N, D10N, HDR - oranžové fáborky 

Popisy kontrol na mapě vpravo a  samoobslužně, k dispozici na shromaždišti 

Cíl závodník razí na cílové čáře. Mapy se v cíli odevzdávají do 

13,00 hod. 

Školka pro HDR U cíle pro HDR bude připravena školka, kde mohou malí 

závodníci počkat na své rodiče, kteří nejdříve poběží svou trať. 

Vyčítání SI čipu v místě prezentace (každý závodník je povinen si vyčíst čip) 

Mapa: Prašivá hora 542m n. m., 1: 10 000,  E 5 m, ISOM 2000,  

formát A4, revize květen 2013 , mapovali: Ing. Jaroslav Opletal, 

Martin Kovařík. Mapa vodovzdorně upravena. 

Terén: kopcovitý, středoevropský, místy zajímavé terénní tvary, středně 

hustá síť komunikací, podrost.  



Výměna mapy Kategorie H21C a H35C mají na trati výměnu mapy přímo 

na kontrole č. 119. Zde svoji mapu odhodí a vezmou si další. 

Časový limit 150 min 

Občerstvení na trati v lese jsou občerstvovačky–voda (v mapě vyznačeno kelímkem) 

Občerstvení v cíli limonáda a voda, v místě shromaždiště - bufet, restaurace 

Mytí na shromaždišti - lavory 

WC    na shromaždišti, prosím udržujte čistotu 

První pomoc na shromaždišti 

Vyhlášení výsledků  předpokládané vyhlášení v 14,30 hod. 

- závodníci na 1.místě v kat. DH10N, DH10C obdrží pohár, 

diplom a drobnou věcnou cenu, závodníci uvedených kategorií 

na 2. a 3. místě obdrží diplom a drobnou věcnou cenu. 

- závodníci na 1.-3. místě v kat. DH12C, DH14C obdrží pohár, 

diplom a drobnou věcnou cenu 

 - ostatní závodníci v kategoriích na 1. - 3. místě obdrží diplom a 

drobnou věcnou cenu 

Vyhodnocení kat. HDR Všichni závodníci kat. HDR obdrží v cíli sladkou odměnu a při 

vyhlašování obdrží smajlíkovou medaili a účastnický diplom. 

Memoriál Otty Gavendy závodník, závodnice, kteří zaběhnou nejrychlejší průměr na km 

z kat. H21, H35 a D21, D35 obdrží pohár „Memoriálu Otty 

Gavendy“  

Jury Jiří Tesař (AOP), Kristýna Skyvová (STE), Dagmar Hubáčková 

(LCE) 

Protesty   odevzdejte písemně u hlavního rozhodčího s  vkladem 100,- Kč 

Ustanovení závod je pořádán v souladu s pravidly OB, soutěžním řádem a 

prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2013 

Zakázaný prostor veškeré lesní prostory v prostoru Prašivé hory s výjimkou cesty 

na start a místa určeného pro rozcvičení 

 V mapě jsou červenými šrafy vyznačeny některé louky a část 

lesa přes který je zakázán průběh. Při porušení diskvalifikace!! 

Upozornění V lese probíhá intenzivní probírka dřeva!! V lese se hodně 

zazelenalo (podrost), doporučujeme krytí dolních končetin!! 

 U některých tratí dochází ke křížení trati na mapě, dejte si 

prosím na to pozor! 

Různé    Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!! 

Činovníci závodu:     ředitel závodu: Anna Gavendová  R2 

    hlavní rozhodčí: Mgr. Mária Kovaříková R3 

    stavitel tratí:  Martin Kovařík   R3 

PODĚKOVÁNÍ   PARTNERŮM  A  SPONZORŮM   ZÁVODU 
Oddíl orientačního běhu TJ TŽ Třinec děkuje všem partnerům za pomoc při zajišťování 

závodů a sponzorům za věnované sponzorské dary.  

Lesy ČR, lesní správa Jablunkov 

Město Třinec 

Obec Vendryně, starosta Ing. Rudolf Bilko, místostarosta Bohuslav Raszka 

Ing. Gustav Pilch parkoviště, louky     p. Bystrzycki, vykosení louky  

Energetika Třinec, a.s.                                               MUDr. Slavomír Bruk 

Vesuvius, Česká republika, a.s.              Ing. Miroslav Bialožyt 

Steeltec s.r.o. 

ČSOB pojišťovna a.s. 

PhDr. Milada Hejmejová, místostarostka města Třince 


