
POKYNY 

1. Individuální mapový tréninkMSK

Neděle  23.5.2021 

Technické provedení TJ TŽ Třinec, oddíl orientačního běhu 

Prezentace nebude, změny do 22.5. 20:00 mailem black.trz@seznam.cz 
nebo SMS 725 253 209 

Vzdálenosti parkování - start 150m značeno
 cíl - vyčítání 200m značeno 

vyčítání - parkování 800 m vyznačeno v závodní mapě

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

Start 00 10,00 hod., intervalový ve vlnách dle startovní listiny
prosíme závodníky aby přicházeli na start až těsně před startem
rozcvičení je možné na chodníku před nemocnicí, nebo v lese za 
parkovištěm, 
po doběhu zákaz vstupu na start

 
Organizace startu v prvním koridoru si závodník vynuluje SI čip a odebere popisy

v druhém koridoru závodník provede kontrolu vynulování SI čipu
ve třetím koridoru si závodník stoupne k mapám a po 
odstartování si bere mapu

Systém ražení SportIdent - bezkontaktní způsob ražení 
v případě poruchy razíte kleštěmi do políček v mapě 

Popisy kontrol jen na startu v koridoru

Cíl závodník razí na cílové čáře a odchází po schodech  
přes přechod na vyčítání, mapy se v cíli neodevzdávají, 
dodržujte prosím fair-play 

Vyčítání SI čipu každý závodník je povinen si ihned po příchodu z cíle vyčíst čip
dbejte opatrnosti při návratu na parkoviště (děti budou čekat na 
dospělé!) po hlavní silnici (chodí se vlevo!), nebude značeno, 
parkoviště je vyznačeno v závodní mapě 

Mapa: SOSNA 20, 1: 4 000, E=5 m, stav duben 2021, ISSprOM2017, 
formát A4, tisk digitální, vodovzdorně upravena, 
autor mapy: Rostislav Navrátil

 
Zvláštní mapové značky černý křížek - jiný umělý objekt 

modrý čtverec - betonová skruž s poklopem
černé kolečko - sloup, kruhový objekt 
černé kolečko s tečkou - skulptura (socha)
zelené kolečko - výrazný strom 
zelený křížek - vývrat 



ZAKÁZANÝ PROSTOR před závodem sídliště Sosna, areál nemocnice, příjezdová silnice 
do nemocnice (překonávat jen přes přechod!)
při závodě je zakázáno běžet po hlavní silnici a vstup na heliport 
v areálu nemocnice (v mapě vyznačeno)

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 
410.0 Nepřekonatelná vegetace (živé ploty i nízké)
518.0 Nepřekonatelný plot nebo ohrada 
520.0 Privát (soukromý pozemek nebo okrasné záhony!)
521.0 Budova 
707.0 Nepřekonatelná hranice (umělý plůtek)
709.0 Nepřístupná oblast
V terénu budou hlídat rozhodčí!

Terén městská zástavba bez omezení provozu, 
na sídlišti jsou drobné výkopy neznačené v mapě
prudký zalesněný svah nad řekou Olše a hluboké údolí,
park v areálu nemocnice s mnoha uměleckými skulpturami

První pomoc v cíli lékař, základní ošetření 

Vyhlášení výsledků nebude, výsledky online, večer v ORISu

Upozornění Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí!! 
Každý závodník se zúčastní závodu na vlastní zodpovědnost 
případně zodpovědnost zákonných zástupců. 

Prosíme o maximální ohleduplnost vůči pacientům a návštěvníkům nemocničního 
parku, a vůči obyvatelům sídliště (děti na hřištích)!

Funkcionáři ředitel závodu: Jana Bruková 
hlavní rozhodčí: Lubomír Prokop R2 
stavitel tratí: Rostislav Navrátil 
zpracovatel výsledků: Antonín Walaski 


