
I. euroregionální mistrovství učitelů 
v orientačním běhu

Rozpis
Termín:  Sobota 14.10.2017r. 

Pozor! Závody nekolidují s večerním sprintem v Ostravě (5.PKŽ), který začíná až 
v 19. hodin. Dají se v klidu stihnout oba závody. 

Místo: Jastrzębie-Zdrój 

Centrum: Hala Widowiskowo-Sportowa , Jastrzębie-Zdrój, Aleja Jana Pawła II 6, GPS - 49.9458, 18.5784

Typ závodu: sprint, závody jsou určeny všem zájemcům (nejen učitelům)

Prezentace: v centru závodu od 8:00 do 9:30 

Organizátoři: Zespół Szkół Zawodowych w Jastrzębiu-Zdroju
MOSiR Jastrzębie-Zdrój

Spoluorganizátor: UKS Słoneczko Żory 

Záštitu nad závodem převzali: Pani Anna Hetman - Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój

                                               Pani Barbara Tetla-Gruszczyk – Dyrektor ZSZ w Jastrzębiu-Zdroju

Pani Zofia Florek – Dyrektor MOSiR w Jastrzębiu-Zdroju
Pan Andrzej Pawłowski - Naczelnik Wydziału Edukacji Miasta Jastrzębie-Zdrój

Žebříček: body získané v tomto závodě se započítávají do česko-polské Euroligy OB

Způsob ražení: elektronicky – SPORT IDENT – ve všech kategoriích

Program : 8:00 – 9:30 prezentace (změny a dohlášky jen do 9:00)
10:00 - start 00
12:30 – vyhlášení výsledků 

Teren: Směs  lesa,  sídliště  a  luk.  Terén  z  nezanedbatelným  převýšením,  většinou  dobře  průběžný 
s hustou sítí cest. Dno rýh může být místy zabahněné.

Mapa: Jastrzębie-Zdrój JSW zpracována dle ISSOM 2007, měřítko 1:4000, E=2,5 m, stav září 2017, 
autor Rafał Mastela
 

Závodní kategorie: K10, K12, K14, K16, K18, K21*, K35*, K45*, K55* – ženy
M10, M12, M14, M16, M18, M21*, M35*, M45*, M55*, M65* – muži
* v rámci označených kategorií budou ještě speciální kategorie pro učitele

Popularizační kategorie: Rodzinna (HDR) – bez fáborků a smajlíků,  OPEN (P)



Pravidla: dle pravidlel OB IOF s těmito výjimkami: 
- předpokládané časy vítězů budou delší o 20-50% ( jedná se o tzv. prodloužený sprint) 
- startovní interval v méně obsazených kategoriích bude 2 minuty

Přihlášky: Pomocí systému ORIS. Ve vyjímečných případech na email rafal@mastela.pl . 
V přihlášce uveďte: jméno a příjmení závodníka, ktategorii, klub nebo školu, číslo čipu nebo 
žádost o jeho zapůjčení. Zapůjčení čipu stojí  4 zl  v p ípad  ztráty závodník zaplatí 150 z . ř ě ł

Učitelé: Do poznámky v ORISu napíší učitelé název školského zařízení, ve kterém pracují. 

Termín přihlášek: Do úterý 10.10.2017 23:59. Přihlášky po termínu s doplatkem +5 zł v závodních kategoriích a 
+2 zł v popularizačních kategoriích jen do vyčerpání volných materiálů a čipů. 

Opłaty startowe:

I Euroregionalne Mistrzostwa Nauczycieli
 – 14.10.2017r.  

Kategorie

OPEN 
Rodzinna    

Závodní kategorie Euroligy

KM10-12 KM14-18, 65 KM21-55

Przy zgłoszeniu do 10.10.2017r.       10,00 zł       7,00 zł     10,00 zł     15,00 zł 

Opłata po terminie     12,00 zł     12,00 zł     15,00 zł     20,00 zł 

Za příhlášeného nepřítomného závodníka je třeba zaplatit 100% startovného. 

Ceny: Medaile, diplomy a drobné upomínky – všechyn děti v kategorii Rodzinna, v ostatních kategoriích tři 
nejlepší závodníci. 
Trofeje– Nejlepší učitelé v jednotlivých kategoriích ( KM21 až KM65)

Organizační výbor: Ředitel závodu: Rafał Mastela (kontakt: : rafal@mastela.pl , tel. +48 882028367)
Hlavní rozhodčí: Jan Zdanowicz 
Obsluha SI: Łukasz Garbacz
Stavitel tratí: Rafał Mastela

Bezpečnost: Závodníci startují na vlastní odpovědnost. Za nezletilé děti ručí rodiče nebo vedoucí klubů. 

Informacje: www.euroliga.eu
 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=4181
http://www.euroliga.eu/
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