
I.Mistrovství Dolního Slezska v TrailO 
10.října 2021, Świdnica, Bystrzyca Górna 

 
ROZPIS 

 
Organizátor: Klub Imprez na Orientację Orientop Wrocław 

Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej 
Orienteering Adventure 

 
Hlavní funkcionáři: ředitel závodu, hlavní rozhodčí:  Jacek Wieszaczewski 

stavitelé:  Joanna Puternicka a Jacek Wieszaczewski 
mapař: Wojciech Dwojak 
oponent: Adam Gruca 

 
Termín a místo: neděle 10.října 2021 
   TempO – Świdnica, Park Centralny 
   PreO – Bystrzyca Górna 

Závodníci se vlastní dopravou přesunou z TempO na PreO. Závodníci 
přijíždějící jedním autem budou startovat u sebe. 

 
Závodní kancelář: 8:30-9:30 v centru TempO 
 
Kategorie:  Opem. Para, Junior (narozeni 2001 a mladší) 
   Doplňkové výsledky budou sloučené s Mistrovstvím Slezska (Mstów, 
9.10.2021, https://www.facebook.com/events/195093952690829) 

Všichni závodníci mají stejnou trať, závodníci Para budou mít vyšší limit na 
PreO. 

 
Ražení:  TempO – na stanovišti bude čas měřen a zapisován rozhodčím 
   PreO - průkazky 
 
Přihlášky: Do 5.10.2021 přes ORIS. Po termínu ve vyjímečných případech na 

jacek.wieszaczewski@gmail.com s příplatkem 50%. Přihlášky na místě jen 
do počtu volných map. 

 
Startovné: Open, Para – 25 PLN/ jeden závod 
   Junior – 15 PLN/jeden závod 
   Po termínu přihlášek +50% 
 
Platby: převodem na účet: Dolnośląski Związek Orientacji Sportowej, Bank 

Millenium, 87 1160 2202 0000 0002 3017 7716. Jako účel platby možno 
zadat MDS Świdnica nebo napsat, za koho je startovné placeno. 
V hotovosti pouze pro zahraniční závodníky (například z Česka) k rukám 
ředitele závodu. 

 
Předpokládané parametry tratí: 
Tempo: 5-6 stanovišť / 5 odpovědí. Parkový terén, výborná sjízdrnost cest bez převýšení.  
Stará mapa: http://sport.swidnica.pl/mapa-bno-park-centralny-do-pobrania/ 
 
PreO: 20 kontrol + jedna časovka, délka 400 metrů. Lesní cesta mírně do kopce. Nikdy 
nepoužito na TrailO.  
Stará mapa: https://orienteering.org.pl/pzos/attachment/download/640976a5-c725-4b6e-
8fea-b3e7ffc12963 
 



Zero tolerance: bude upřesněna v pokynech 
 
Výsledky: Průběžné v centru závodu, celkové po skončení PreO. Po závodě proběhne 
vyhlášení nejlepších. 
 
Ubytování: Organizátor nezajišťuje. Kolem Świdnice je mnoho možností v různých 
cenových hladinách. 
 
Informace:  jacek.wieszaczewski@gmail.com 
 
Upozornění: 
Závodí se v souladu s pravidli PZOS a ČSOS a aktuální epidemiologickou situací. 
 
Aktuální podmínky cestování do Polska jsou na webu 
https://www.gov.pl/web/coronavirus/travel 
 
Závodníci se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Přihláškou na závody závodník souhlasí 
s pořizováním multimediálního obsahu a publikováním výsledků. 
 
Organizátor neodpovídá za škosy způsobené závodníky. 
 
 
 
 


