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MISTROVSTVÍ MSK VE SPRINTU 

3. závod jarního žebříčku MSKS OS a veřejný závod v OB 
                          11. ročník MEMORIÁLU OTTY GAVENDY 

                     

Sobota 11. 4. 2015 (dopoledne) 

 

Technické provedení  TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu 

Shromaždiště   Třinec,  atletický stadion (krytá tribuna) 

Prezentace   8:45 - 9:45 hod., hlasatelna na atletickém stadionu 

Platba a pokyny na oba závody. Změny v soupiskách štafet na 

prezentaci od 13:30 - 14:15 hod.  

Možnost převlékání: atletický stadion, pod krytou tribunou  

(není možnost postavení oddílových stanů) 

zákaz vstupu na fotbalové hřiště!! 

Start 00   10,30 hod., intervalový 

Start kat. HDR, P je libovolný v čase 0-60, mají zvláštní koridor 

Vzdálenosti   parkování             300m, dle pokynů pořadatelů 

Centrum - start          1000m, modrobílé fáborky 

    Centrum - cíl              600m 

Cesta na start vede kousek od cíle. Je nutné dodržet přesnou 

cestu na start a z cíle po modrobílých fáborcích.  

Část cesty na start vede po místní komunikaci a přecházíte 

cesty, dávejte pozor!!  

Parkování dopravní hřiště v Třinci, dle pokynů pořadatelů 

 Přijíždějte na parkoviště pouze z ulice Lesní!!! 

 Přísný zákaz parkování na místech v blízkosti sportovních 

areálů!! 

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

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 

- ve třetím koridoru si závodník stoupne k mapám a po 

odstartování si bere mapu, je přímo na mapovém startu 

Kategorie HDR kategorie HDR – NENÍ V TERÉNU ZNAČENÁ 

Popisy kontrol samoobslužně, k dispozici na shromaždišti 

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

vedoucí oddílů je dostanou až po štafetách. 

Vyčítání SI čipu v místě prezentace (každý závodník je povinen si ihned po 

příchodu z cíle do centra vyčíst čip!!) 
Mapa: LYŽBICE, 1: 4000, e 2,5 m, stav duben 2014, ISSOM,  

formát A4, vodovzdorně upravena. 

mapovali: Martin Kovařík, Ing. Jaroslav Opletal.  

Terén: městská zástavba se zelení, převýšení nepatrné 



Časový limit 60 min 

Občerstvení v cíli šťáva a voda, v místě shromaždiště - bufet,  

Na krytém bazénu v hale STaRS je restaurace, kde můžete 

využít víkendové menu.  

http://www.starstrinec.cz/restaurace-stars 

WC, mytí na shromaždišti (vpravo pod časovým ukazatelem). Prosím 

udržujte čistotu, zde je možné se i částečně opláchnout. 

První pomoc na shromaždišti 

Vyhlášení výsledků  předpokládané vyhlášení cca v 12,30 hod. 

- závodníci na 1.-3.místě v kat. DH10C, DH12, DH14, DH16 

obdrží pohár, diplom, drobnou věcnou cenu a poukázka na krytý 

bazén (můžete využít mezi závody nebo po závodech) 

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

drobnou věcnou cenu 

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

(lízátko) a při vyhlašování obdrží účastnický diplom a bonbony. 

Memoriál Otty Gavendy vítězové hlavních kategorií D21 a H21 obdrží pohár  

„Memoriálu Otty Gavendy“  

Jury Hana Sochorová (HAV), Josef Juřeník (MOV), Iva Košárková 

(AOP) 

Protesty Písemné proti vkladu 100 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné 

protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení 

závodu na adresu hlavního rozhodčího:  

Martin Kovařík, Palackého 433, 739 61 Třinec. 

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

prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2015 

Zakázaný prostor veškeré městské prostory mezi ulicemi Lesní, Mánesova, 

Jablunkovská, Chopinova, Koperníkova a Lesopark s výjimkou 

cesty na start  

Zakázaný prostor V mapě jsou červenými šrafy vyznačeny hlavní silnice, přes 

při závodě  které se nesmí!! Jejich překonávání je pouze přes určené 

místo v mapě (přes přechod) – nezašrafované místo v mapě.  

Toto místo je řízené policistou a pořadatelem. 

 Tratě jsou stavěny tak, abyste museli jít přes tyto přechody.  

 Všechny kategorie tudy běží a jedná se celkem o 2 místa!! 

Při porušení diskvalifikace!! 

Fair play V průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které 

jsou v mapě zakresleny mapovými značkami:  
201 Neschůdný sráz,  

304.1 Nepřekonatelné vodní těleso,  

421 Nepřekonatelná vegetace,  

521.1 Nepřekonatelná zeď,  

524 Nepřekonatelný plot nebo ohrada,  

526.1 Budova.  

Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených 

mapovou značkou:  
528.1 Oblast se zakázaným vstupem,  

709 Nepřístupná oblast,  

714 Dočasná konstrukce nebo uzavřená oblast.  

.  



                                               Dodržování pravidel bude v terénu pořadateli důsledně kontrolováno.  

                                               Porušení pravidel a zákazů bude trestáno diskvalifikací! 

 

Upozornění Běží se za plného provozu, dbejte zvýšené opatrnosti!!! 

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

prosím na to pozor! 

Různé    Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!! 

Funkcionáři závodu:    ředitel závodu: Anna Gavendová  R3 

    hlavní rozhodčí: Martin Kovařík   R2 

    stavitel tratí:  Mgr. Mária Kovaříková R3 

 SI:   Antonín Walaski 

 

 

 

 

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.  

Město Třinec 

STaRS Třinec 

Energetika Třinec, a.s.                                               

Vesuvius, Česká republika a.s. 

AC Steel a.s., Český Těšín          

Enviform, a.s., Třinec 

Steeltec s.r.o. 

Třinecké Gastroslužby s. r. o. 

ČSOB pojišťovna a.s. 

MUDr. Slavomír Bruk 

Oddíl atletiky TJ TŽ Třinec 
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MISTROVSTVÍ MSK VE SPRINTOVÝCH ŠTAFETÁCH 

 

    Sobota 11. 4. 2015 (odpoledne) 

 

Technické provedení  TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu 

Shromaždiště   Třinec,  atletický stadion (krytá tribuna) 

Prezentace   13:30 - 14:15 hod., hlasatelna na atletickém stadionu 

- Vedoucí oddílu obdrží čísla pro štafety, případně je možné 

udělat změny v soupiskách 

Možnost převlékání: atletický stadion, pod krytou tribunou  

(není možnost postavení oddílových stanů) 

zákaz vstupu na fotbalové hřiště!! 

Start 00   15,00 hod. po vlnách 

    00 DH21, DH18, DH14 

    05 DH140, DH190, MIX 

    Hromadný start nevyběhnutých závodníků (úseků) v 16:45 hod. 

Vzdálenosti   parkování             300m, dle pokynů pořadatelů 

Centrum, start, cíl           0m   

Parkování dopravní hřiště v Třinci, dle pokynů pořadatelů 

 Přijíždějte na parkoviště pouze z ulice Lesní!!!  

 Přísný zákaz parkování na místech v blízkosti sportovních 

areálů!! 

Systém ražení SportIdent jeden SI čip nesmí být použit v závodě dvakrát!!! 

V případě poruchy razíte kleštěmi do políček v mapě (v pravém  

dolním rohu). Mapy s mechanickým ražením odevzdejte 

cílovému rozhodčímu a uveďte, která kontrola nefunguje. 

Soupisky Soupisky se vyplňují v systému ORIS – 

http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději do pátku  

10. 4. 2015 do 20:00 hod.  

Na sobotní odpolední prezentaci bude možné provedení změny 

pouze v nejnutnějším případě.  

Startovní čísla   Všichni závodníci musí běžet se startovním číslem!!! 

                                               výdej na sobotní prezentaci od 13,30-14,15 hod.  

Startovní číslo se nesmí přehýbat a musí být umístěno viditelně 

na přední části vrchního dílu závodního dresu. 

1. ÚSEK, 4. ÚSEK     ……….. číslo s jedním puntíkem 

2. ÚSEK     ………………….. číslo se dvěma puntíky 

3. ÚSEK     ………………….. číslo se třemi puntíky 

Popisy kontrol   Pouze na mapě (vpravo) 

Mapa STaRS, 1:4 000, e 2,5m, stav duben 2015, ISSOM, formát A4, 

vodovzdorně upravena,  

mapovali Martin Kovařík, Ing. Jaroslav Opletal  

Zvláštní mapová značka:  

černý křížek = kovová nebo dřevěná konstrukce (průlezky atd.) 



zelená tečka = malý stromek, keř 

                                                Mapy budou během závodu vybírány a všem vydány po skončení závodu 

                                                v 17 hod. 

Terén  Sportovní areály, městská zástavba, lesopark. Převýšení 

zanedbatelné.  

Kategorie Dle pravidel MSKS OS je možné, aby ve výše uvedených 

kategorií běžel ve štafetě vždy 1 závodník z jiného oddílu. 

DH14 (žactvo) - čtyřčlenné štafety složené vždy z 2 závodníků 

kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí úseků DHDH; na 

lichém úseku musí běžet dívka).  

DH18 (dorost) a DH21 (dospělí) - čtyřčlenné štafety složené 

vždy z 2 závodníků kategorií H a 2 závodnic kategorií D (pořadí 

úseků DHDH; na lichém úseku musí běžet žena).  

DH140, DH190 - čtyřčlenné štafety DHDH, na lichém úseku 

musí běžet žena; číslo v označení kategorie znamená minimální 

součet věku všech členů štafety, podmínkou startu je věková 

příslušnost do kategorie 35 a vyšší.  

                                               MIX - čtyřčlenné štafety bez omezení 
Průběh závodu Závodníci 1. úseků startují z vymezeného prostoru, kam se 

dostaví 4 minuty před startem své kategorie. Před vstupem do 

tohoto prostoru si vynulují a zkontrolují svůj čip. Po startu jsou 

povinni absolvovat povinný úsek na začátek orientace v délce 

170 m. Závodník dobíhající od poslední kontroly na předávku 

odhodí na označeném místě mapu, orazí cílovou kontrolu, poté 

předává dotykem rukou dalšímu úseku. Doběhnuvší závodníci 

odcházejí k vyčítání čipů.  Startovní čísla budou odebírána od 2. 

úseků všem v cíli. První úsek totiž předá své číslo 4. úseku. 

Závodníci dalších úseků mohou do předstartovního prostoru 

vstupovat až po odstartování závodníka, který jim bude následně 

předávat. Před vstupem do předávacího prostoru vynulují a 

zkontrolují svůj čip. Vybíhající závodníci dalších úseků si sami 

berou ve výdejně map mapu (mapa je na rubové straně označena 

číslem štafety / pod ním menším číslem úseku; mapy jsou 

řazeny dle čísel vzestupně a ve třech řadách pod sebou, druhý 

úsek je v horní řadě, třetí úsek v prostřední řadě a čtvrtý úsek ve 

spodní řadě). Poté pokračují povinným úsekem na začátek 

orientace. Pořadí závodníků čtvrtých úseků v cíli je dáno 

pořadím, v jakém proběhnou cílovou čarou. Cílová kontrola je 

umístěna až za cílovou čarou. Po proběhnutí cílovou čarou musí 

závodníci posledních úseků zachovat doběhové pořadí až do 

okamžiku vložení SI čipu do cílové jednotky. O pořadí průběhu 

cílovou čarou rozhoduje (v případně nejasnosti) cílový rozhodčí 

jmenovaný hlavním rozhodčím.  

Ukázka předávky proběhne v 14,45 hod. 

Tratě Některé kontroly jsou velmi blízko sebe!!, farstování se může 

vyskytnout i v závěrečných částech tratí - kontrolujte si 

pozorně pořadí a kódy kontrol.  

Časový limit 150 min 

Občerstvení   v cíli šťáva a voda, v místě shromaždiště - bufet 



WC, Mytí na shromaždišti (vpravo pod časovým ukazatelem), prosím 

udržujte čistotu, zde je možné se i částečně opláchnout. 

První pomoc na shromaždišti 

Vyhlášení výsledků  předpokládané vyhlášení cca v 17,15 hod. 

Jury bude vyvěšena v centru 

Protesty Písemné proti vkladu 100 Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné 

protesty proti oficiálním výsledkům lze zaslat po ukončení 

závodu na adresu hlavního rozhodčího:  

Mária Kovaříková, Palackého 433, 739 61 Třinec. 

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

prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2015 

Zakázaný prostor veškeré městské prostory mezi ulicemi Tyršova, Lidická 

Koperníkova a sportovní areály, Lesopark. 

Upozornění Běží se za plného provozu, dbejte zvýšené opatrnosti!!! 

Různé    Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!! 

Funkcionáři závodu:    ředitel závodu: Anna Gavendová  R3 

    hlavní rozhodčí: Mgr. Mária Kovaříková R3 

    stavitel tratí:  Martin Kovařík   R2  

 SI:   Antonín Walaski 

 

 

 

 

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.  

Město Třinec 

STaRS Třinec 

Energetika Třinec, a.s.                                               

Vesuvius, Česká republika a.s. 

AC Steel a.s., Český Těšín          

Enviform, a.s., Třinec 

Steeltec s.r.o. 

Třinecké Gastroslužby s. r. o. 

ČSOB pojišťovna a.s. 

MUDr. Slavomír Bruk 

Oddíl atletiky TJ TŽ Třinec 

 

 



    
 

PLÁNEK A DÉLKY TRATÍ ŠTAFET 

 

Kategorie                           délka (km)   počet kontrol              z divácké kontroly-do cíle (cca) 

DH14                                    2,0                  15                                                 1 min 

DH18                                    2,5                  17                                                 3 min 

DH21-1.,3.úsek                    2,5                  19                                                 3 min 

DH21-2.,4.úsek                    2,9                  21                                                 2-3 min 

DH140-1.,3.úsek                  2,5                  16                                                 3 min 

DH140-2.,4.úsek                  2,5                  17                                                 3 min 

DH190                                  2,2                  16                                                 3 min 

MIX                                      2,2                  14                                                 3 min                               


