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Poř.orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů (MSKS OS) 

Poř.subjekt: SKOB Frýdek-Místek, z.s. (BFM) 

Klasifikace: Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol 

Datum: Sobota 25.5.2019 

Místo:  Koupaliště Ricco Příbor, mapa 

GPS 49.6370578N, 18.1522731E 

Prezentace: V místě shromaždiště od 8:30 hod., dohlášky a změny do 9:15 hod. 

Veškeré dohlášky a změny po ukončení času prezentace (9:15) budou 

brány jako opozdilé a bude za ně účtováno navíc: za dohlášky 50,-Kč a 

změny (kategorie, jméno, čas, čip) 20,-Kč 

Start 00: 10:00 hod., intervalový 

Kategorie HDR, P start libovolný (do startu posledního závodníka ve 

startovní listině) 

Cĺl: Závodník je povinen si vyčíst čip v nejkratším možném čase po doběhu do 

cíle, uzavření cíle v čase od startu posledního závodníka + časový limit  

Vzdálenosti: Parkování auto,bus-centrum do 200 m, centrum-start 1300 m – modrobílé 

fáborky, cíl 1000 m – červené fáborky (cestou na start) 

Mapa:  Příbor 19, 1:4000, E 2 m, stav duben 2019 

autor a kresba: Tomáš VAVŘÍK, mapa vodovzdorně upravena (pretex), 

formát A4, ISSOM 2007  

Terén: Město, historická část, nová a starší zástavba  

Ražení: Elektronické, SI, během závodu nebudou krabičky SI nastaveny na 

bezkontaktní způsob ražení, v případě nefunkční krabičky SI razit R políčka 

na mapě 

Popisy kontrol: piktogramy v sáčcích pro vyvěšování výsledků u startovních listin 

Délky tratí a převýšení: umístěny na ORISu 

Parkování: Parkoviště u koupaliště, případně louky v blízkosti koupaliště, parkovné 

auta 20,-Kč, bus 50,-Kč, parkování busu TRI bude řešeno operativně 

Občerstvení: Po doběhu v cíli, bufet na koupališti, skvělý guláš 

Převlékání: Venku, doporučujeme oddílové stany 

WC, mytí: Na koupališti  

První pomoc: zdravotník v cíli závodu 

Jury:  Seznam bude vyvěšen na shromaždišti – osloveni tito závodníci: Aleš 

Bernatík (SFM), Tomáš Sochor (HAV), Milan Svěchota (MOV)  

Doprava: Doporučený příjezd ze směru od N.Jičína a F.-Místku - nutno dojet 

na kruhový objezd poblíž komunikace D48 (viz mapka), odtud dle 

nákresu, příjezdové značení v terénu započne zaznačenou šipkou 

na mapce – most přes řeku Lubina (zde bude lampion).  

 

https://www.koupaliste.cz/koupaliste-autocamp
https://mapy.cz/s/3rluk


Vzhledem k výstavbě D48 mezi Příborem a F.-Místkem lze 

předpokládat možné časové zdržení !!!! 

Upozornění: Zákaz překonávání železniční tratě mimo podchod pod tratí, zákaz 

překonávaní řeky mimo mosty přes řeku – nedodržení těchto 

zákazů, která budou zjištěna rozhodčím v prostoru závodu, bude 

postihováno diskvalifikací. Závod probíhá za plného silničního 

provozu – dbejte své osobní bezpečnosti. Pořadatel neodpovídá za 

případná zranění závodníků, kteří se zraní při závodě v prostoru 

závodu. Zákaz vstupu a koupání v bazénu koupaliště.  

GDPR, foto: Přihlášením na závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů (v přihlášce, startovce, výsledcích) v IS ORIS. V průběhu 

sportovní akce bude pořizována fotodokumentace (v souladu s §89 zákona 

č.89/2012 sb. OZ). V případě, že nesouhlasíte s pořizováním 

fotodokumentace, oznamte to prosím fotografovi. 

Předpis: Závodí se dle Pravidel OB, SŘ a Prováděcích předpisů MSKS ČSOS 

k soutěžím pro rok 2019, časový limit dle SŘ MSKS OS pro rok 2019 

Protesty:  S poplatkem 100,-Kč, písemně hlavnímu rozhodčímu osobně nebo na 

adresu: Vlastimil Mutina, Nad Potokem 2047, 738 01 Frýdek-Místek 

Ceny: Diplomy pro 1.-3.místo všech kategorií, drobné ceny v kategoriích DH10-

14, pro kategorii HDR sladkost při vyhlášení výsledků, vítězové 

v kategoriích DH16,18,21,35-70 obdrží výroční sklenici SKOB BFM   

Vyhlášení výsledků: Předpokládané vyhlášení výsledků po skončení závodu cca v 12:30 

hodin 

Výdej map: Po odstartování posledního závodníka   

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí ! Základní lékařská pomoc bude 

poskytnuta v cíli závodu. Další lékařská pomoc se provádí na účet 

zdravotních pojišťoven. Provozování prodejní nebo propagační činnosti 

pouze se souhlasem ředitele závodu. 

 

Pořadatelé: ředitel závodu –   Ivona POPIELUCHOVÁ, R III 

  hlavní rozhodčí –   Vlastimil MUTINA, R III 

 stavitel tratí –   Martin SVOBODA, R III 

 PC,SI –   Milan BINČÍK, RI  

 

       Ivona POPIELUCHOVÁ     Vlastimil MUTINA 

 ředitel závodu       hlavní rozhodčí 

 

 



 

 

 

 
Plánek shromaždiště na koupališti Příbor 
 

 

1 – prezentace, vyčítání 

2 – piktogramy, startovky, výsledky 

3 – mytí, sprchy, WC 

4 - bufet 
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