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COVID 

Účastník závodu svým příjezdem na závod OB vyjadřuje souhlas 
s podmínkami závodu a prohlašuje, že: 

1/ Není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu 
bránila ve startu, v současné době je bez klinických příznaků onemocnění COVID-19. 

2/ Splňuje veškerá aktuálně platná nařízení týkající se protiepidemických opatření 
proti šíření COVID-19, která bude schopen doložit na vyžádání certifikátem, a to 

a/ očkování, od aplikace druhé dávky při dvou-dávkovém schematu a aplikace 
první dávky při jedno-dávkovém schematu uplynulo nejméně 14 dnů   

b/ RT-PCR test s negativním výsledkem ne starší než 7 dní nebo 

 c/ antigenní test s negativním výsledkem ne starší než 72 hodin nebo 

d/ laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, od kterého neuplynulo více 
než 180 dní 

3/ Bude dbát pokynů pořadatele a bude dodržovat opatření k dodržení hygieny při 
konzumaci jídel, nápojů, používání WC, atp. 

4/ Prohlašuje, že si je vědom(a) toho, že nese veškerou odpovědnost za škodu 
způsobenou na zdraví nebo věcech, která vznikne pořadateli nebo třetím osobám před, 
během či po závodě závodu z důvodu zavinění účastníka.  

 

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

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

Klasifikace: Jednorázový denní závod jednotlivců v lesním sprintu s pevným pořadím 
kontrol 

Datum: Sobota 4.9.2021 

Místo:  Bezručova vyhlídka u Sedlišť,  mapa, 49.7127953N, 18.3634264E 

Prezentace: Bude pouze pro možné platby a případné dohlášky, možnost 
zaplacení plateb do 200,-Kč a předložení dokladu o zaplacení v místě 
shromaždiště od 9:00-10:30 hod., dohlášky na místě jsou možné za 
základní vklad +50% do 9:45 jen do počtu volných map, změny 
nejsou možné 

Start 00: 10:00 hod. 

Kategorie HDR, P, start libovolný (do startu posledního závodníka ve 
startovní listině), mapový start 100 m, linie v lese – červenobílé plastové 
fáborky, posledním koridorem startu probíhá silnice IV.třídy – 
dbejte osobní bezpečnosti !! 

Cíl: Uzavření cíle v čase od startu posledního závodníka + časový limit 

Vzdálenosti: Parkování auto-centrum do 70 m, centrum-start, cíl (blízko sebe) 950 m  

Mapa:  Studánka v Hájku, 1:4000, E 2,5 m, stav duben 2021 

autoři: Vlastimil MUTINA, Jiří RYŠAVÝ, kresba Tomáš VAVŘÍK, mapa 
vodovzdorně upravena (pretex), formát A4, ISSprOM 2019  

 

https://www.beskydy.cz/content/beskydy-sedliste-turistika-hory-vrcholy-bezrucova-vyhlidka.aspx
https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=18.3603068&y=49.7141350&z=15&ut=Nov%C3%BD%20bod&uc=9qLyWxVp9E&ud=18%C2%B021%2748.335%22E%2049%C2%B042%2746.063%22N


 

Terén: Kontinentální, rovinatější, místy podrost, doporučujeme krytí dolních 
končetin 

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: Pouze na mapě, možno stáhnou předem na www v ORISu 

Délky tratí a převýšení: umístěny v ORISu  

Školka: Pořadatel nezajišťuje 

Parkování: Na malém parkovišti na shromaždišti a přilehlé louce (bez placení) viz 
příloha, dbejte pokynů pořadatelů, parkování BUS v Sedlištích u OÚ, bus 
TRI bude řešen operativně 

Vyvěšení: Pouze startovní listina, pokyny, obrys mapy, jury 

Vyčítání: V centru, závodník je povinen vyčíst čip v co nejkratším čase po příchodu 
na shromaždiště (i když závod nedokončí) 

Mytí, WC: mytí není, WC na shromaždišti 

Občerstvení:Po doběhu v cíli (balená voda), bufet na shromaždišti 

Převlékání: Auta, v omezené míře možné oddílové stany, možné stany na shromaždišti 

První pomoc:Zdravotník v cíli závodu 

JURY:  Bude vyvěšena na shromaždišti, osloveni tito závodníci: M.Rigo (ODR), 
T.Sochor (HAV), M.Svěchota (MOV)  

Mapy v cíli: Nebudou vybírány, dbejte zásad fair-play !!  

Předpis: Závodí se dle Pravidel OB, SŘ a Prováděcích předpisů MSKS ČSOS 
k soutěžím pro rok 2021, časový limit dle SŘ MSKS OS 

Výsledky: Průběžné výsledky nebudou, oficiální výsledky v ORISu 

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

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

Upozornění: Před cílem je na mapě zašrafovaná louka, zde ZÁKAZ VSTUPU, 
nedodržení bude trestáno diskvalifikací 

Ceny, vyhlášení:  Nebude  

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. 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí ! Pořadatel neodpovídá za případná 
zranění závodníků, kteří se zraní při závodě a prostoru závodu. Základní 
lékařská pomoc bude poskytnuta v cíli závodu. Další lékařská pomoc se 
provádí na účet zdravotních pojišťoven. Provozování prodejní nebo 
propagační činnosti není možné. 

 

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 
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