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4. závod podzimního krajského žebříčku MSKS OS na krátkétrati,

18. závod EUROLIGY 2019, veřejný závod v OB

5. závod podzimního krajského žebříčku MSKS OS vesprintu,

19. závod EUROLIGY 2019, veřejný závod v OB.

Závody proběhnou v rámci akce Weekend z mapą,

která je spolufinancována z prostředků powiatu wodzisławskiego

Společná ustanovení pro oba závody:

Pořádající orgán:

Moravskoslezský krajský svaz OS.

Pořádající subjekt:

UKS Sparta Czyżowice ve spolupráci s SKOB Frýdek-Místek z.s. (BFM)

Klasifikace závodů:

Dopolední závod:žebříčkový jednorázový závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol, ORIS 

ID: 4985 a rankingový závod s koeficientem 1,00.

Odpolední závod:žebříčkový jednorázový závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol,, ORIS 

ID: 4986 a rankingový závod s koeficientem 1,00.

Informace související s česko-polskou Euroligou najdou zájemci nawww.euroliga.eu.

Datum konání závodů:

sobota 12. října 2019

Způsob ražení:

elektronický SI. Jeden čip nesmí být v jednom závodě použít vícekrát. Každý závodník je povinen 

dostavit se k vyčítání čipů, včetně těch, kteří závod nedokončí. Krabičky SI v obou závodech 

nebudou nastaveny na bezkontaktní režim. 

http://www/


Způsob úhrady vkladu:

Závodníci budou platit startovné hotově při prezentaci v Kč. Hlavní organizátor vystaví klubům doklad

o zaplacení. Připravte si prosím odpovídající obnos. NEPLAŤTE PŘEVODEM NA ÚČET.

Předpis:

závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se soutěžním řádem a 

prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2019.

GDPR - ochrana osobních údajů a fotografování:

přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky,

startovky a výsledků v českém informačním systému ORIS

http://oris.orientacnisporty.cz/a polských informačních systémech http://www.orientharper.pl/ a https://orienteering.org.pl/  V průběhu závodů 

budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k informování veřejnosti o průběhu závodů, v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., 

Občasnkého zákoníku. Mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody,pro propagaci OB), zejména z 

vyhlášení výsledků a doběhu do cíle.

V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím fotografovi.

Funkcionáři závodů:

ředitel závodů: Tomasz Jurczyk

hlavní rozhodčí: CZ - Ivona Popieluchová R3, PL – Wacław Czerkawski 

stavitel tratí: Tomasz Jurczyk

jury: Andrzej Wysocki, Rafał Mastela (HAV), Milan Svěchota ( MOV)

Další informace:

ptomekj@gmail.com     - Tomasz Jurczyk, ředitel závodů

LBjolek@seznam.cz     - Lukáš Bjolek - pomocník na české straně

Společné vyhlášení vítězů obou závodů proběhne až po odpoledním sprintu. 

Ceny: 

Všichni závodníci dostanou multifunkční šátek. 

Diplomy za I. - VI. místo v kategoriích KM10C – KM14C, za I. až III. místo v ostatních kategoriích. 

Medaile za I. až III. místo ve všech nefáborkovaných kategoriích HDR a HD10N drobné překvapení. 

Ceny za I. - III. místa ve sprintu.  

Program: 

8:00 až 9:30 prezentace obou závodů (14:30 – 15:00) prezentace sprintu pro ty, kteří nebyli ráno)

10:00  start 00 – krátká trať

14:45 uzavření startovací oblasti 

14:45  školení pro začátečníky (v polštině)

15: 30 start 00 – sprint 

Kolem 17:30 – vyhlášení vítězů a zakončení 

POZOR !!! Závody probíhají mimo území České republiky. Všichni závodníci běží na vlastní 

nebezpečí a sami si zajišťují případné pojištění platné v zahraničí. Za nezletilé závodníky 

odpovídají rodiče nebo trenéři jednotlivých klubů.

mailto:LBjolek@seznam.cz
mailto:ptomekj@gmail.com
https://orienteering.org.pl/
http://www.orientharper.pl/
http://oris.orientacnisporty.cz/


Ustanovení pro dopolední závod na krátké trati

Centrum:

Wiejski Dom Kultury 44-360 (Nowe) Nieboczowy, ul. Wiejska 25 (50.0084189N, 18.3446311E)

Blízko centra závodů se opravuje most, silnice označený křížky je uzavřena 

Prezentace:

v centru závodu od 8:00 do 9:30 hodin.

Start: čas 00 = 10:00 hod. Intervalový dle startovní listiny,kromě kategorií HDR a P, které mají start 

v libovolném čase do startu posledního závodníka.

Organizace startu: 

3 startovní boxy: 

v prvním kontrola závodníků dle seznamu, CLEAR, CHECK

v druhém budou popisy kontrol a SIAC OFF   ( popisy kontrol budou také na mapě) 

v třetím se závodník připraví a po zaznění signálu bere mapu a vybíhá na trasu

Organizace cíle: 

všichni závodníci ( i zbloudilí) musí projít cílem, 

v cíli mapy nebudou odebírány, prosíme o zachování Fair Play 

Časový limit: 

90 minut

Vzdálenosti: 

parkoviště – centrum 0m

centrum – start 1600m po žlutých fáborcích

cíl – centrum –  500 metrů po bílo-červených fáborcích. 

https://mapy.cz/zakladni?x=18.3446311&amp;y=50.0084603&amp;z=17&amp;source=coor&amp;id=18.3446311%2C50.0084189


Mapa:

Nieboczowy, měřítko HD21 1:10 000, ostatní kategorie 1:7500, E=5m,

mapa bude vodovzdorně upravena, autor Tomasz Jurczyk, nová mapa, stav srpen 2019, ISOM 2017

Terén: Terén s mírným převýšením 220 až 270 m.n.m. s četnými roklemi. Terén ještě nikdy nebyl 

zmapovaný. Doporučujeme obuv s terénním vzorkem. Obuv s hřeby je při dopoledním middlu 

povolena. 

Kategorie:

Závodní kategorie ženy: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, 

Závodní kategorie muži: H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C

Popularizační kategorie: H10N, D10N, HDR, P 

Tratě H10N, D10N a HDR modré fáborky

Protože se jedná o společný česko-polský závod, budou kategorie označeny tak, jak je obvyklé v Polsku. 

D = K, H = M, P=OPEN, HDR=KM10R

WC a mytí:

na shromaždišti

Protesty:písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč v termínu podle pravidel OB, nebo 

poštou na adresu: Ivona Popieluchová, Jeronýmova 426, 739 01 Frýdek-Místek.

Ustanovení pro odpolední sprint

Centrum:
Rodzinny Park Rozrywki “Trzy wzgórza” 50.0088408N,  18.4539136E  

Prezentace: v centru dopoledního závodu od 8:00 do 9:30hod.
Oddíly a kluby, které přijedou jen na odpolední závod, nebo změny pro závod od 14:30 do 15:00 hod 
v centru odpoledního závodu

Upozornění: 
závody probíhají za normálního silničního provozu. Zejména v oblasti sídliště je třeba dávat 
pozor na auta a cyklisty, kteří mají přednost před závodníkem. 

Start:  Pozor změna!!! čas 00 = 15:30 hod. Intervalový dle startovní listiny,kromě kategorií HDR a P, 
které mají start v libovolném čase do startu posledního závodníka. 
Od 14:45 mají závodníci povinnost se zdržovat v zóně startu a nechodit do parku ani přilehlém 
sídlišti, kde budou roznášeny kontroly. Zóna startu se nachází v okolí amfiteátru.

https://mapy.cz/zakladni?x=18.4539136&y=50.0088822&z=17&source=coor&id=18.4539136%2C50.0088408


Organizace startu: 

3 startovní boxy: 

v prvním kontrola závodníků dle seznamu, CLEAR, CHECK

v druhém budou popisy kontrol a SIAC OFF   ( popisy kontrol budou také na mapě) 

v třetím se závodník připraví a po zaznění signálu bere mapu a vybíhá na trasu

Organizace cíle: 

všichni závodníci ( i zbloudilí) musí projít cílem, 

v cíli mapy nebudou odebírány, prosíme o zachování Fair Play 

Časový limit: 

60 minut

Vzdálenosti:
parkoviště–centrum  100 m,  centrum–start 100 m,   cíl- centrum 0m

Mapa:
Wodzisław - Trzy Wzgórza 1:4000, E=5m, autor Piotr Piedroń, nová mapa, mapa 
bude vodovzdorně upravena , stav srpen 2019, ISSOM 2007.

Terén:Parkový terén s hlubokými roklemi a k němu přiléhající sídliště. Terén ještě nikdy nebyl 
zmapovaný. Doporučujeme boty s výrazným vzorkem, ale bez hřebů. 
Zákaz běhu v botech s hřeby !!! (hrozí poničení sportovních povrchů).  

Kategorie:
Závodní kategorie ženy: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, 
Závodní kategorie muži: H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C
Popularizační kategorie: H10N, D10N, HDR, P 
Tratě H10N, D10N, HDR – modré fáborky
Protože se jedná o společný česko-polský závod budou pro kategorie označeny tak, jak je obvyklé 
v Polsku. D = K, H = M, P=OPEN, HDR=KM10R

WC a mytí:
V centru závodů.

Protesty:písemně k rukám hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč v termínu podle pravidel OB, nebo 
poštou na adresu: Ivona Popieluchová, Jeronýmova 426, 739 01 Frýdek-Místek.
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