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P O K Y N Y 

4. závod podzimního krajského žebříčku MSKSOS na krátké trati a veřejný závod v OB 

Memoriál Terezky Seberové 

Pořádající orgán:  Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: O-RUNNAŘI Beskydy (SFM) 

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným 
pořadím kontrol. Závod s ID 6336 a rankingovým koeficientem 1,00. 

Datum konání:  neděle 17. října 2021 

Centrum závodu: Venkovní hřiště základní školy Karla Svolinského 

Kunčice pod Ondřejníkem 626, 73913 

GPS: 49.5450211N, 18.2749272E 

Parkování: Omezeně na parkovišti základní školy (P1) a na přilehlých 
parkovištích (P2 – P6) a komunikaci (P4), viz mapka níže, případně 
dle pokynů organizátorů.  

Prezentace:                   Bude pouze možnost zaplacení plateb do 200,- Kč (anebo placení 
zahraničních závodníků) v centru závodu v době 9:30-10:30 hod. 
Dohlášky na místě možné pouze v kategoriích HDR a P. 

Start 00: 11:00 hod., intervalový dle startovní listiny, vyjma kategorií HDR a 
P, které budou mít libovolný start v čase 11:00 – 12:00 hod. Vstup 
do startovního koridoru 3 minuty před startem. Mapy budou 
připraveny k odběru ve 3. koridoru, prohlížení mapy ale až po 
startovním signálu. 

Vzdálenosti: Parkoviště - shromaždiště   0 - 300 m 

Shromaždiště - start                  900 m (modrobílé fáborky) 

Shromaždiště - cíl                         0 m 

Mapa: Skalka, 1:10 000, e = 5 m, pro kategorie DH16, DH18, DH20, DH21, 
1:7 500 pro ostatní kategorie, formát A4, mapoval Miroslav Sikora 
(aktualizace září 2021). Mapový klíč ISOM 2017. Mapa je vytištěna 
na polosyntetický papír pretex. Mapy v cíli nebudou vybírány, věříme 
ve fair-play. 

Zvláštní mapové 
značky: 

modrá hvězdička – studna, betonová skruž  

hnědý trojúhelník – plošinka 

Terén: Smíšený horský les s velkým převýšením, údolíčka (i hluboká), 
porostově pestrý, místy podrost. Tratě se kříží, pozor na blízkost 
kontrol. 

Způsob ražení:    Elektronický systém SPORTIdent; náhradní ražení kleštěmi do 
políček na mapě. SportIdent – nebude nastaven v bezkontaktním 
režimu. Po doběhu do cíle je povinnost si co nejdříve nechat čip 
vyčíst, a to i v případě, že závodník závod nedokončí. Poplatek za 
zapůjčení SI 40,- Kč; v případě ztráty SI se účtuje 700,- Kč. 

Popisy kontrol: Budou k dispozici k odběru na shromaždišti. Pro kategorie  

DH16-21 (měřítko 1:10000) budou také vytištěny na mapách. 

Časy vítězů: Dle soutěžního řádu MSKS OS pro soutěže v orientačním běhu. 

Časový limit: 100 minut 
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Čas uzavření cíle: 14:00 

Startovní listina: Na informační tabuli v centru závodu a na webu závodu. 

Průběžné výsledky: Dostupné pouze na webu viz adresa níže nebo QR kód. 
https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20831 

Převlékání: Na venkovním školním hřišti (lavičky), v případě nepříznivého 
počasí pod velkým stanem organizátorů, případně v autech. 

Mytí, WC: V místě shromaždiště v zázemí tělocvičny základní školy. Cestou na 
start není WC. 

Občerstvení:  Bude zajišťováno pořadateli - pivo, limo, kafe a buchty.  

Pro objednaný guláš přes ORIS si vyzvedněte lístek na prezentaci. 

První pomoc: Bezplatná lékařská pomoc bude poskytnuta po doběhu v cíli, 
následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého 
zdravotního pojištění. 

Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu v centru závodu, předběžně ve 14.00 hodin 
(čas bude upřesněn v průběhu závodu na shromaždišti). 

Ceny: Diplomy a drobné ceny pro první tři závodníky ve všech kategoriích. 
Sladká odměna pro všechny startující kategorie HDR. 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v 
souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny MSKS OS pro 
rok 2021. 

Informace:  Na stránkách oddílu SFM (www.orunnaribeskydy.cz), MSKSOS a 

ORISu. Informace k přihláškám u Aleše Koťátka na e-mailu: 
orunnaribeskydy@gmail.com 

Jury:  Složení jury bude vyvěšeno v centru před startem závodu.  

Funkcionáři: Ředitel závodu – Aleš Bernatík 

Hlavní rozhodčí – Otakar Maceček, R1 

Stavitel tratí – Miroslav Sikora 

PC, SI – Milan Binčík 

Organizátoři Vás zvou k návštěvě Galerie Karla Svolinského v budově základní školy. 

https://galerie.kuncicepo.cz/ 

Ochrana osobních údajů: 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 informačním 

systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/).  

Fotografování: v průběhu závodů budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování 

veřejnosti o průběhu závodů (v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku). Mohou 

být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci OB). 

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

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 schématu a aplikace první dávky při jedno- 

      dávkovém schématu uplynulo nejméně 14 dnů    

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

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?lang=cz&comp=20831
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  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. 

 

Poděkování partnerům a sponzorům závodu 

Konání závodu umožnila obec Kunčice pod Ondřejníkem, město Frýdek-Místek a Lesy České republiky, s.p.  
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