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GRAND PRIX SILESIA 2021
MEZINÁRODNÍ 4 - ETAPOVÉ ZÁVODY V ORIENTAČNÍM BĚHU

Rozpis závodů

Datum konání: 16. - 18. července 2021 (pátek – neděle)

Pořadající orgán, subjekt:  Orientační Běh Opava, z.s.

Centrum: pro E1 a E2: louka/pole na jižním okraji obce Jakubčovice

  Místo centra , 49.8429636N, 17.9159922E

 

 pro E3 a E4: parkovací plochy „Slepičárny“, 

 800m západně od obce Hlubočec 

 Místo centra, 49.8409367N, 17.9545997E

Kategorie:

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21AB, D35AB, D45AB, D55, D65, 

H 10, H12, H14, H16, H18, H20, H21AB, H35AB , H45AB, H 55AB, H65, H70, H75

P (kratší) pro začátečníky, T (delší) fi t kategorie

DH 10N …. jednoduchá smajlíková trať

HDR …. jednoduchá smajlíková trať pro děti s doprovodem

Zařazení do soutěží: Ranking, Ranking veteránů. V kategorii žactva a dorostu licence B.

Upozornění: Závod je vypsaný pro max 470 závodníků, s omezením služeb, které bylo 

na prázdninových závodech obvyklé (bez kempu, bez občerstvení, bez školky). 
V  centru nebudou umístěny odpadkové koše, ž á dá me ú č astní ky, aby byli připraveni 

odnést si svůj vlastní odpad z  areálu závodů pryč, a  také, aby soutěžící byli svým 

přístupem maximálně ohleduplní. Parkovné se nevybírá.

Rankingový koefi cient: 1.00 (E1, E2, E3, E4), všechny etapy intervalový start. 

V  kategoriích DH21 bude provedeno rozdělení do podkategorií podle stavu rankingu 

ke dni 30. 6. 2021. Max. počet závodníků DH21A - 50, ostatní bez omezení. 

Sportovní program:  popis:   start:   stavitel:

Pátek  16.7.   E1 krátká  15:30   Tomáš Borunský

Sobota  17.7.   E2 krátká  09:30   Tomáš Kovalčík

Sobota  17.7.   E3 krátká  15:30   Evžen Kostka

Neděle  18.7.   E4 zkrácená  09:30   Tomáš Holas

Prezentace: Pátek 16. 7. od 13:00 do 15:00 hodin v centru pro E1/E2, samoobslužný 

výdej oddílových obálek a startovních čísel.

Přihlášky: V IS ORIS, ze zahraniční mailem na adresu:  gp.silesia@email.cz, přijata 

ve chvíli, kdy obdržíte odpověď. Přihlášky na jednotlivé etapy nejsou možné.



Výsledky: Pouze on-line na zveřejněných odkazech, do celkových výsledků GPS 2021 

(Velké ceny Slezska 2021) se počítá součet etap E1 + E2 + E3 + E4. V kategoriích T, P, HDR 

se jednotlivé etapy nesčítají. Start libovolně do času určeného v pokynech.

Mapy:  měřítko:  formát:  ekv,:  směrný čas

E1 Klokoč  1:10 000 / 7 500  ISOM  A4  5,0 m  20 - 35 min.

E2 Raduňka  1:10 000 / 7 500  ISOM  A4  5,0 m  20 - 35 min.

E3 Klokoč  1:10 000 / 7 500  ISOM  A4  5,0 m 20 - 35 min

E4 Raduňka  1:10 000 / 7 500  ISOM  A4  5,0 m  25 - 60 min.

Měřítko 1:7500 od kategorie DH45 a výše. Autor map Bob Háj  

Vodovzdorná úprava, stav léto 2021. Směrné časy úměrně pro kategorie.

Ubytování: Viz doporučení na stránkách závodu silesia.obopava.cz/silesia_2021

Přihlášky neuhrazené do 31.5.2021 
propadají ve prospěch náhradníků, 
tito musí provést úhradu do 3 pra-
covních dnů (v opačném případě 
je vyzván další náhradník v pořadí).

Odhlášky do 31.5.2021 – vrácení celého startovného, po tomto datu storno poplatek ve výši 
startovného.

Způsob úhrady startovného:  Na účet KB: č.ú.: 86-6957020267/0100, variabilní symbol: 

1010xxxx, kde „xxxx“ je číslo Vašeho oddílu dle adresáře ČSOS.

Platby ze zahraničí SWIFT Code: KOMBCZPP, IBAN: CZ6401000000866957020267, 

poplatky hradí odesílatel.

Systém ražení: Sport Ident pro všechny kategorie.

Terén: Mí rně  kopcovitý  se spoustou porostový ch tvarů  (ná letový  porost); nepravidelná  

sí ť  cest (vě tš inou nevý razný ch)

Vzdálenosti: E1-E4 budou prostory startu i cíle ve vzdálenosti do 2000 m, viz pokyny.

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je posky-

tována pouze po doběhu v cíli. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí sám.

Protesty: Písemně doložené vkladem 400 Kč hlavnímu rozhodčímu v  termínu podle

Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2 e-mailem na adresu hadac@nord-service.cz.

Funkcionáři:

Ředitel závodů:  Martin Schuster   +420 739 242 975

Hlavní rozhodčí:  Miroslav Hadač (R1) +420 602 719 817

Rozpis byl schválen ředitelem a hlavním rozhodčím dne 28. 3. 2021.

Platby (Kč) / termíny do 31.5.

DH10-DH12, DH10N, HDR 500

Ostatní kategorie 750

Půjčovné SI 200
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Střihy

Veškeré střihy jsou propracovány za pomoci profesionálního software PDSTailorXQ. Velikostní sortiment je stupňován podle 

v ČR používaných norem a standardů. U většiny oděvů rozlišujeme dámský, pánský a dětský střih (pozor na rozdíl mezi 

stejnou dámskou a pánskou velikosti). Standardně máme připravené střihy dámské/pánské XS, S, M, L, XL, XXL a dětské 98, 

104, 110, 116, 122, 128, 134, 140, 146, 152, 158. Jiné velikosti individuálně.

Perzonalizace

Veškeré oděvy je možno opatřit personalizovanými 

prvky pro vzájemnou identifi kaci. Jedinečné jméno, 

registrační číslo, ….

Grafi cké práce 650,- Kč / hod. bez DPH.

eshop.nord-service.cz

hy dámské/pánské XS, S, M, L, XL, XXL a dětské 98, 

Cena od: 648 Kč bez DPH 

Velikosti: XS - XXL

Race, Dres OB celoděrovaný

Race …   závodní verze dresu. Vyrobeno z odlehčených vysoce prodyšných 

materiálů. Dámský i pánský přiléhavý střih. Je velmi oblíbená varianta 

dresu pro orientační běh (OB). Vyniká výtečnými vlastnostmi za deště 

a je příjemně prodyšný v letních dnech. Je vhodný pro všechny disciplíny 

OB. Celoděrovaný materiál je doplněn 

elastickými díly. Celopotisk je proveden 

sublimační technologií, která zaručuje 

světlostálost barev po celou životnost 

dresu. Možnost potisku fl uo barvami. 

Pouřitý materiál je 100% polyester. 

Dodáváme kompletní sortiment XXL-XS 

včetně standardních dětských velikostí. 

Grafi ka pro dres je dodána zákazníkem 

nebo vytvořena podle požadavku 

v našem grafi ckém oddělení.

Race, Dres OB kombinovaný se zipem

Race …   závodní verze dresu s lehkých vysoce 

prodyšných materiálů. Dámský i pánský přiléhavý 

střih. Kombinovaný dres je varianta dresu 

pro orientační běh (OB). Záda a rukávy jsou 

z prodyšného lehkého elastickéhomateriálu. 

100% funkční polyester. Je vhodný pro všechny 

disciplíny OB. Dres je více elastický a vypasovaný. 

Celopotisk je proveden sublimační technologií, 

která zaručuje světlostálost barev po celou 

životnost dresu. Možnost potisku fl uo barvami. 

Dodáváme kompletní sortiment XXL-XS včetně 

standardních dětských velikostí. Grafi ka pro dres 

je dodána zákazníkem nebo vytvořena podle 

požadavku v našem grafi ckém oddělení.
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Cena od: 720 Kč bez DPH 

Velikosti: XS - XXL

SORTIMENT / KUSY od 1 2 5 20 50

Race, Dres OB celoděrovaný 900 810 720 675 648

Race, Dres OB kombinovný se zipem 1000 900 800 750 720

Objednávky do 30. dubna 2021

SLEvA 15%



eshop.nord-service.cz

Race, Elasťáky 3/4

Race …   závodní verze z odlehčených prodyšných 

materiálů. Dámský a pánský propracovaný závodní střih. 

3D tvarování pro ohyb. Vyrobeny z pružného materiálu 

v kombinaci s vysoce prodyšným. Celopotisk je proveden 

sublimační technologií, která zaručuje světlostálost 

barev po celou životnost. Kapsa se zipem vzadu. Dámský 

i pánský střih. Dodáváme kompletní sortiment XXL-XS 

včetně standardních dětských velikostí. Grafi ka je 

dodána zákazníkem nebo vytvořena podle požadavku 

v našem grafi ckém oddělení.

Race, Elasťáky krátké

Race …   závodní verze z odlehčených 

prodyšných materiálů. Jednotný 

střih. Vyrobeny z pružného 

materiálu. Celopotisk je proveden 

sublimační technologií, která 

zaručuje světlostálost barev 

po celou životnost. Dodáváme 

kompletní sortiment XXL-XS včetně 

standardních dětských velikostí. 

Grafi ka je dodána zákazníkem nebo 

vytvořena podle požadavku v našem 

grafi ckém oddělení.

Cena od: 648 Kč bez DPH 

Velikosti: XS - XXL

Race, Kalhoty OB

Pro závody a  trénink. Vyrobeny z odolných 

materiálů s doplněním o odvětrávání za koleny 

a elastickými prvky pro zvýšení celkové pružnosti 

a pohodlnosti při pohybu (100% PES). 

Kapsa se zipem v zadu. Dámský a pánský střih. 

Dodáváme kompletní sortiment XXL-XS včetně 

standardních dětských velikostí.

Race, Tílko OB

Race …   závodní verze z vysoce prodyšných 

a elastických materiálů. Výrazně odlišný dámský 

a pánský střih s precizním propracováním. 

100% polyester. Ideální pro sprintové disciplíny 

a trénink v teplém počasí. Celopotisk je proveden 

sublimační technologií, která zaručuje světlostálost 

barev po celou životnost dresu. 

Možno použit fl uo barvy. 

Dodáváme kompletní 

sortiment XXL-XS 

včetně standardních 

dětských velikostí. 

Grafi ka pro dres je 

dodána zákazníkem 

nebo vytvořena podle 

požadavku v našem 

grafi ckém oddělení.
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Cena od: 468 Kč bez DPH 

Velikosti: XS - XXL

Race, Čelenka funkční

Race …   závodní sportovně lazená čelenka. 

Vysoce savý materiál. Výborná elasticita.

Spodní a horní okraj bez lemování. Rozměr 

48x10 cm, 48x7cm. Vše s vlastním potiskem 

odpovídajícím např. klubovým barvám. 

Možnost potisku fl uo barvami.

Cena od: 432 Kč bez DPH 

Velikosti: XS - XXL

OB

Cena od: 792 Kč bez DPH 

Velikosti: XS - XXL

SORTIMENT / KUSY od 1 2 5 20 50

Race, Tílko OB 650 585 520 488 468

Race, Kalhoty OB 1100 990 880 825 792

Race, Elasťáky 3/4 900 810 720 675 648

Race, Elasťáky krátké 600 540 480 450 432

Race, Čelenka funkční široká 220 198 176 165 158

Race, Čelenka funkční úzká 180 162 144 135 130


