
Prolog k 25. 3. 2017 

Ahoj orienťáci,  

těší nás a vážíme si toho, že jste se nenechali 

odradit nástrahami počasí a přihlásili jste se na 

náš závod. 

Prostor, na kterém se závod poběží, zmapoval 

pro náš oddíl, pan Mirek Sikora, který převzal 

pomyslnou štafetu po svém synovi Tomášovi  

a jeho záměr, vytvořit tuto mapu, dokončil. 

 
 

Foto: archiv oddílu – Křest mapy 

Název mapy a současně první oddílový závod s označením „memoriál“,  

je výrazem vzpomínky na našeho kamaráda, který prohrál svůj poslední závod.  

Zákeřná nemoc vůbec nehrála fair play! 

Tomáš „Kalle“ Sikora, 

který by byl dnes těžko 

přemožitelný ve své 

kategorii H45, odešel  

do orienťáckého nebe,  

a odtud vám dnes jistě 

fandí.  

A protože jeho oblíbeným iontovým nápojem bylo pivo 

z nedalekého minipivovaru Koníček, za kterým se sjížděli 

také přátelé ze Žiliny, věnují Marie a Mirek Sikorovi, 

prvním třem této mužské kategorie, vzorek Koníčkova 

lahodného moku. 

      

        Děkuji vám, kteří jste dočetli až sem a … 

                        …   a také všem okouzleným lesem,  

                                         přeji správný směr.  

        Za oddíl SFM a kamarády 
 Iva Spratková 

 

Foto: archív oddílu – závody MTBO (1996, 1998) 



P O K Y N Y 
Mistrovství Moravskoslezského kraje v OB na krátké trati 

1. závod Jarního krajského žebříčku MSKSOS a veřejný závod v OB 

Memoriál Tomáše „Kalle“ Sikory 

 

Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: OOB TJ Sokol Frýdek-Místek (SFM) 

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným 
pořadím kontrol. 
Závod s ID 3754 a rankingovým koeficientem 1,02. 

Datum konání:  sobota 25. března 2017 

Centrum závodu: 
 
 
 
 
 

Horní Domaslavice (okr. FM), místní část Amerika, areál SDH 
Horní Domaslavice, GPS: 49°40'50.335"N, 18°26'48.632"E, 
Příjezd - po silnici č. 648  FM - Český Těšín (z dálnice D48 
sjezd 54 nebo 62), odbočit v Nošovicích, U lesa na sever 
směr Horní Domaslavice (cca 1km) - bude značen. 

Parkování: Pro automobily bezplatně na louce v centru závodu nebo na 
příjezdových komunikacích. Parkování autobusů dle pokynů 
pořadatelů. Trasa z příjezdové komunikace do centra závodu 
bude značena zelenými fáborky. 

Prezentace:                  V centru závodu v době 09:00-10:00 hodin. 

Start 00: 11:00 hod., intervalový dle startovní listiny, vyjma kategorií 
HDR a P, které budou mít libovolný start v rozmezí 
startovního času 10-100. Vstup do startovního koridoru 3 
minuty před startem. 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu: 0-300 m (zelené fáborky) 
centrum závodu – start: 950 m (modrobílé fáborky); cesta na 
start vede kolem cíle. Možnost odložení svršků v cíli. 
centrum závodu – cíl: 750 m (červené fáborky) 

Mapa: Kalle, 1:10 000, e=2,5m, formát A4, mapoval Ing. Miroslav 
Sikora (podzim 2016). Mapový klíč ISOM. Mapa bude 
vodovzdorně upravena. 
Mapy se v cíli odevzdávají až do startu posledního závodníka. 
Výdej map v centru závodu (čas bude oznámen pořadatelem). 

Zvláštní mapové 
značky: 

Zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý 
křížek – jiný umělý objekt 

Terén: Rovinatý les s nepatrným převýšením, porostově velmi pestrý, 
místy podrost. 



Upozornění: Prostor pro možnost rozcvičení závodníků pouze na 
příjezdové komunikaci cestou na start. Hranice lesa = prostor 
závodu. 
V důsledku povětrnostních vlivů se mohou  v prostoru závodu 
vyskytnout nově vzniklé vývraty a malé paseky. 

Způsob ražení:    
 
 

Elektronický systém SPORTIdent; náhradní ražení kleštěmi 
do políček na mapě. Mazání a kontrola čipů se provádí ve 
startovním koridoru, vyčítání čipů je na shromaždišti. 

Popisy kontrol: Samoobslužně v centru závodu. 

Časy vítězů: Dle soutěžního řádu MSKS OS pro soutěže v orientačním 
běhu. 

Časový limit: 120 minut 

Čas uzavření cíle: 15:00 

Startovní listina: Na informační tabuli v centru závodu, na startu a na webu 
závodu. 

Průběžné výsledky: Průběžně vyvěšovány v centru závodu 

Převlékání: Ve vlastních autech a stanech na louce, omezeně pod 
venkovním stanem 

Mytí: V místě centra závodu v lavorech. 

WC: Pouze v místě centra závodu (TOI-TOI), na startu není 
k dispozici. 

Občerstvení:  Zajišťuje pořadatel ve spolupráci s SDH Horní Domaslavice. 

První pomoc: 
 
 

Bezplatná lékařská pomoc bude poskytnuta po doběhu v cíli, 
následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého 
zdravotního pojištění. 

Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu v centru závodu, předběžně ve 14.00 
hodin (čas bude upřesněn v průběhu závodu na 
shromaždišti). 

Ceny: Pro kategorie DH16C-21C keramická trofej mistra MSK. 
Diplomy a drobné ceny pro první tři závodníky ve 
všech kategoriích. Sladká odměna pro všechny startující 
kategorie HDR. 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v 
souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny MSKS 
OS pro rok 2017. 
 

Jury:  Složení jury bude vyvěšeno v centru před startem závodu. 
Členství bude nabídnuto těmto závodníkům: Ryšavý Jiří, 
Svěchota Milan, Sochor Tomáš 

  



Funkcionáři: Ředitel závodu – Bc. Gabriela Brodová 
Hlavní rozhodčí – Ing. René Vavřík R3 
Stavitel tratí – Ing. Miroslav Sikora 
Zpracovatel přihlášek a výsledků – Ing. Jan Slivečka 

 

PARAMETRY TRATÍ 

 

Kategorie Délka  Převýšení 
Počet 
kontrol 

 Kategorie Délka  Převýšení 
Počet 
kontrol 

H10C 1,9 15 9  D10C 1,9 15 9 

H10N 1,8 10 8  D10N 1,8 10 8 

H12C 2,5 15 11  D12C 2,2 10 10 

H14C 3,2 15 14  D14C 2,5 15 12 

H16C 3,7 25 16  D16C 3,1 20 13 

H18C 4,2 25 17  D18C 3,2 25 15 

H20C 5,9 55 23  D20C 4,2 35 19 

H21C 5,9 55 23  D21C 4,2 35 19 

H35C 4,4 35 17  D35C 3,9 25 17 

H45C 4,1 25 20  D45C 3,3 20 14 

H55C 3,7 25 15  D55C 2,6 20 13 

H65C 3,2 20 15  HDR 1,7 10 8 

     P 3,1 25 12 
         
 

Poděkování partnerům a sponzorům závodu 

Oddíl orientačního běhu TJ Sokol Frýdek-Místek děkuje všem partnerům za pomoc 
při zajišťování závodů a sponzorům za věnované sponzorské dary. 

Konání závodu umožnil podnik Lesy České Republiky, státní podnik.      

Vydání mapy bylo financováno za podpory zaměstnaneckého grantu společnosti 
ArcelorMittal Tubular Products Ostrava a.s.  

 

 

 

  



Další sponzoři: 

Pilsner Urquell, a.s.  TJ Sokol Frýdek-Místek 

TOI-TOI sanitární systémy, s.r.o Ing. Vladimír Víteček 

QTK s.r.o. Obec Dobrá 

Mobilní Planetárium.cz Dům dětí a mládeže Vratimov 

SDH Horní Domaslavice  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závod zařazen do Euroregionální ligy orientačního běhu 2017.  




