
R O Z P I S 
 

8. závod podzimního krajského žebříčku MSKSOS 

na krátké trati a veřejný závod v OB 
 

Memoriál manželů Gavendových 

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

  
Pořádající subjekt:   TJ Třineckých železáren, spolek,  

oddíl orientačního běhu. 

 

Datum konání:  sobota 16. 10. 2021. 

 

Klasifikace závodu:   jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným  

    pořadím kontrol, rankingový závod s koeficientem 1,00 - ID6340. 

 

Centrum:    ZŠ Kaštanová, Třinec, GPS 49.6791N 18.6867E 

 

Kategorie:   D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C,  

D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 

H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, 

H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, P, HDR 

 

    V případě omezení počtu startujících mají přednost žebříčkové  

    kategorie mládeže, ranking a registrovaní závodníci MSK. 

 

Předpokládané časy vítězů: podle platných pravidel ČSOS. 

 

Parkování:   výhradně na parkovišti u nemocnice, GPS 49.6752694N, 18.6937006E 

     

Prezentace:   9:00 - 10:00 hod v centru závodu. 

 

Přihlášky:   do 11. 10. 2021 23:59 hod výhradně v systému ORIS. 

Změny: black.trz@seznam.cz  725 253 209 do 15. 10. 20:00 hod. 

     

Startovné:   DH10N, DH10C, DH12, P, HDR   50,-Kč,  

    ostatní kategorie   120,-Kč. 

 

Způsob úhrady:  vklad uhraďte převodem na účet TJ Třineckých železáren, spolek, 

vedený u ČS, a.s. v Třinci, č. účtu: 1682590339/0800,  

variabilní symbol uvádějte ve tvaru 027XXXX,  

kde XXXX značí číslo oddílu dle adresáře ČSOS. 

 

Předpis:   závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu MSKS ČSOS 

    a Prováděcích předpisů MSKS ČSOS k soutěžím pro rok 2021. 

 

Způsob ražení:  elektronický SPORTident, bude nastaven v kontaktním režimu. 

  

Mapa:    Jahodná       1 : 10 000, E = 5 m  (ranking) 

    Jahodná 21  1 :   7 500, E = 5 m (ostatní kategorie) 

    mapoval Bohumil Háj, duben 2018, ISOM 2017, 

    revize Miroslav Bialožyt, září 2021, 

    formát A4, mapa vodovzdorně upravena. 
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Start 00:   11:00 hod., intervalový, dle startovní listiny. 

 

Terén:    kopcovitý, místy pozůstatky po těžbě (údolíčka, srázy, kupy, prohlubně  

atd.), středně hustá síť komunikací, porostově velmi pestrý, místy 

zarostlý a snížená viditelnost, louky a prostor bývalého kaliště. 

 

Vzdálenosti:   parkoviště – centrum:      800 m, 

    centrum – start: do 500 m, 

    cíl – centrum:  do 500 m. 

 

Protesty:  k rukám hlavního rozhodčího, vklad 100,- Kč, písemně doložené  

v termínu, podle Pravidel OB čl. 25.1 osobně, podle čl. 25.2., 

poštou na adresu: lubomir.prokop@seznam.cz 

 

Ředitel závodu:  Mgr. Jana Bruková. 

Hlavní rozhodčí:   Ing. Lubomír Prokop, R2. 

Stavitelé tratí:   Ing. Miroslav Bialožyt, Marek Bialožyt. 

 

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 závodu budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící 

k informování veřejnosti o průběhu závodů, v souladu s § 89 zákona  

č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

 V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 

fotografovi. 

 

Informace:    http://www.obtjtz.vtrinci.cz 

    +420 606 766 447 

    e-mail: janabrukova.tri@seznam.cz 

 

Upozornění:    VŠICHNI ZÁVODNÍCI ZÁVODÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 

 

 

COVID:  Žádáme o zásadní dodržování hygienických předpisů souvisejících se 

současným stavem pandemie – rozestupy, omezení shlukování. 

 

Upozorňujeme, že vzhledem k situaci související s pandemií COVID-19 se mohou některé informace 

měnit, upřesnění budou vydána v pokynech (požadavek čestného prohlášení o očkování, testování či 

prodělání nemoci v posledních 180 dnech.) 

 
Závody se konají pod záštitou statutárního města Třinec. 

 
Rozpis byl schválen SK MSKS ČSOS dne 23. 9. 2021. 
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