
POKYNY 
 

8. závod podzimního žebříčku MSKS ČSOS, ID 6340, rankingový koeficient 1,00 

a veřejný závod v OB 

 

Memoriál manželů Gavendových 

 

Závod se koná pod záštitou statutárního města Třinec. 

 

sobota 16. 10. 2021 

 

 

Technické provedení:   TJ Třineckých železáren, spolek, oddíl orientačního běhu. 

 

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

rankingový závod s koeficientem 1,0. 

 

Centrum závodu:  Základní škola Kaštanova, Třinec GPS 49.6791N, 18.6867E. 

 

Prezentace:   v centru závodu 9:30 - 10:30 hod, pouze změny, platby předem na účet, viz rozpis.  

 

Možnost převlékání:   v budově základní školy, před vstupem do budovy nutno nasadit roušku nebo 

respirátor a mít na tváři po celou dobu pobytu v budově. 

 

Přísný zákaz vstupu do budovy školy v botech s hřeby a v zablácených botech. 
 

Start 00:   11,00 hod., intervalový, dle startovní listiny,  

kategorie HDR a P v libovolném čase 00 – 60. 

 

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: 750 m, cesta vede po hlavní silnici, dbejte zvýšené opatrnosti,                              

zejména děti. 
    centrum – start: 300 m, modrobílé fáborky. 

    cíl – centrum:  400 m, částečně zpět po cestě na start. 

 

Parkování:   parkoviště nad nemocnicí Třinec Sosna, GPS: 49.6752694N, 18.6937006E. 

 

    Přísný zákaz parkování v areálu školy! 

 

Systém ražení:   SportIdent – kontaktní způsob ražení. 

 

Kat. HDR, H10N, D10N:  liniová trať – v terénu značeno oranžovými fáborky. 

 

Popisy kontrol:   samoobslužně v centru závodu. 

 

Cíl: závodník razí na cílové čáře, mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte zásady fair-play. 

 

Vyčítání SI čipu:  v místě prezentace – každý závodník je povinen si ihned po příchodu  

z cíle do centra vyčíst čip! 

 

Mapa:   JAHODNÁ   1:10000, E=5 m, pro kategorie HD16-21, 

  JAHODNÁ 21   1:7500,   E=5 m, pro ostatní kategorie, 

 

stav září 2021, ISOM 2017, formát A4, tisk digitální – Nord Service,  

vodovzdorně upravena, mapoval v roce 2018 Bohumil Háj,  

revize v roce 2021 Miroslav Bialožyt. 

 



Zvláštní mapové značky:  černý křížek – tabule naučné stezky, lavička, tábořiště, jiný umělý objekt, větší          

            překážka na cyklistické downhillové pěšině, 

černé kolečko – sloup, 

zelené kolečko – výrazný strom. 

     

V lese probíhá těžba dřeva a dochází ke vzniku nových nevýrazných cest,  

způsobených těžebními stroji, které nejsou zaznačeny v mapě. 

 

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

prohlubně), středně hustá síť komunikací, porostově velmi pestrý, dost zarostlý,  

pod nohami místy těžší podložka, snížená viditelnost, louky a prostor bývalého kaliště. 

 
    V terénu se nachází několik lomů, velkých srázů, dbejte zvýšené opatrnosti!  

 

Časový limit:  90 min. 

 

Občerstvení:   v cíli závodu teplý čaj nebo voda se šťávou, v místě shromaždiště – bufet. 

 

WC:    v budově školy, prosím udržujte čistotu a protiepidemická hygienická opatření. 

 

První pomoc:    v cíli, základní ošetření. 

 

Vyhlášení výsledků: předpokládané vyhlášení v 13,30 hod, závodníci na 1. - 3. místě v kategorii obdrží 

diplom a drobné věcné ceny, všichni závodníci kat. HDR obdrží diplom a sladkou 

odměnu, vítězové kategorií D21, H21 obdrží pohár Memoriálu manželů Gavendových. 

 

Jury:     Josef Juřeník (MOV), Vlastimil Mutina (BFM), Tomáš Sochor (HAV). 

 

Protesty:  písemně oproti vkladu 100 Kč k rukám hlavního rozhodčího, protesty proti výsledkům 

na adresu hlavního rozhodčího: lubomir.prokop@seznam.cz 

 

Ustanovení:  závod je pořádán v souladu s pravidly OB, soutěžním řádem a prováděcími pokyny 

MSKS ČSOS pro rok 2021. 

 

Zakázaný prostor:   v době závodu veškeré lesní prostory mapy Jahodná s výjimkou cesty na start. 

 

Zakázané překonávání: v průběhu závodu je zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapovém klíči 

zakázané překonávat: 

 

    201.0 neschůdný sráz, 

    301.0 nepřekonatelné vodní těleso, 

    518.0 nepřekonatelný plot nebo ohrada, 

    520.0 privát, 

    521.0 budova.  

 

Doporučení:   doporučujeme krytí končetin a boty s hřeby případně s krosovou (špuntovou) 

podrážkou. 

 

Upozornění:   každý závodník se účastní závodu na vlastní zodpovědnost případně  

na zodpovědnost zákonných zástupců. 

 

Protiepidemická opatření: přihlášením na závod se každý účastník zavazuje jednat v souladu  

s aktuálně platnými ochrannými opatřeními stanovenými Ministerstvem 

zdravotnictví ČR, každý účastník musí být schopen se prokázat platným 

certifikátem o bezinfekčnosti (potvrzení o ukončeném očkování / negativní  

RT-PCR test max. 7 dní / negativní POC antigenní test max. 72 hodin / doklad  

o prodělání nemoci max. 180 dní). 



 

Různé:  provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné pouze  

se souhlasem ředitele závodu. 

 

Funkcionáři závodu:   závodu:        Mgr. Jana Bruková. 

    rozhodčí:      Ing. Lubomír Prokop, R2. 

    stavitel tratí: Ing. Miroslav Bialožyt, Marek Bialožyt. 

 

Zpracovatel výsledků:   Antonín Walaski. 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZÁVODU 
 

Oddíl orientačního běhu TJ Třineckých železáren, spolek děkuje všem partnerům za pomoc  

při zajišťování závodu a sponzorům za věnované sponzorské dary. 

 

 

Partneři závodu: statutární město Třinec, Lesy ČR, s. p. 

 

Sponzoři závodu: AC Steel a. s., Energetika Třinec, a. s. 


