
ROZPIS  
 

3. INDIVIDUÁLNÍ MAPOVÝ TRÉNINK MSK - sprint 
Memoriál Vítka Bíčánka  

 
Upozorňujeme, že vzhledem k současné situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 se mohou 

některé informace měnit, upřesnění bude v pokynech!  
 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz ČSOS  
 
Pořádající subjekt: OK SILESIA z. s. (SIT)  
 
Klasifikace akce: individuální měřený mapový trénink jednotlivců ve sprintu s pevným  
    pořadím kontrol, ORIS ID: 6557 
 
Datum: neděle 6. 6. 2021  
 
Centrum: není - pouze parkoviště - vše jednoduše, bezkontaktně  

  (příjezd, start, trénink, cíl, odjezd) 
 
Parkování: Parkoviště SOŠ a SOU Kanada, GPS: 49.6732N, 18.642E, dle pokynů      
         pořadatelů, zákaz parkování v ulicích městské části Kanada 
         Při příjezdu na parkoviště buďte opatrní, nacházíte se v závodním prostoru!! 
 
Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, 
        H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C, 
        HDR (neznačeno) 
 
Přihlášky: do středy 2. června 2021 do 23:59 s využitím přihlašovacího systému ORIS 
(http://oris.orientacnisporty.cz/). Přihlášky na místě už nejsou vzhledem k situaci možné!!!  
 
Vklady:  HDR, DH10C, DH12C    50,-Kč 
  DH14C, DH65C, H70C   90,-Kč 
  Ostatní kategorie   110,-Kč 
Způsob úhrady vkladů: POUZE PŘEVODEM - vklad uhraďte převodem na účet klubu OK SILESIA 
u Fio banky, č. ú.: 2601603586/2010 VS: 21xxxx, kde xxxx je číslo vašeho oddílu nebo klubu dle 
adresáře ČSOS.  
 
Prezentace: nebude 
 
Start: 00 = 10,00 hod., intervalový 
 
Vzdálenosti: parkoviště - start   300 m (modrobílé fáborky), pozor, jdete po silnici!! 
      cíl - parkoviště  1200 m (zelenobílé fáborky), pozor, část po silnici!! 

http://oris.orientacnisporty.cz/


Terén: ulice, zeleň a parky městské části Kanada, areál SOŠ 
 
Mapa: Třinec-Kanada 1:4 000, e = 2 m, stav 5/2021, ISSprOM 2019, formát A4+, PRETEX, 
tisk Nord Service, hlavní kartograf - Martin Kovařík  
 
Systém ražení: elektronický SportIdent - bezkontaktní. Náhradní ražení kleštičkami na 
kontrolách do R políček na mapě. Jeden čip nesmí být v jednom tréninku použit vícekrát. Každý 
závodník je povinen dostavit se k vyčítání čipů, včetně těch, kteří trénink nedokončí. Poplatek za 
půjčení SI čipu 50,-Kč. 
 
Předpis: Trénink dle platných pravidel OB a v souladu se Soutěžním řádem a Prováděcími 
předpisy MSKS ČSOS pro rok 2021. Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu MSKS ČSOS 
pro rok 2021.  
 
Protesty: Písemně proti vkladu 100,-Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním 
výsledkům lze zaslat na adresu: OK SILESIA z. s., Na Kopci 1285, 739 61 Třinec  
 
Upozornění: Účastníci startují na vlastní nebezpečí, nezletilí na zodpovědnost zákonných      

zástupců.  
Trénink probíhá za plného silničního provozu!! Dbejte zvýšené opatrnosti!! 

     Dodržujte aktuální epidemiologická opatření!! 
 
GDPR: Přihlášením se na tento trénink každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních 
údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky, výsledků na webu v 
informačním systém ORIS. V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k 
informování veřejnosti o proběhlém tréninku v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., 
Občanského zákoníku. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 
explicitně fotografovi.  
 
Informace: Martin Kovařík, tel. 777 282624, mkove@seznam.cz 
ORIS http://oris.orientacnisporty.cz 
 
Organizační zajištění: Martin Kovařík R2 
Hlavní rozhodčí:  Mária Kovaříková R2 
Stavitel tratí:  Martin Kovařík R2 
 

Rozpis byl schválen SK MSKS ČSOS dne: 25. 5. 2021  

mailto:mkove@seznam.cz
http://oris.orientacnisporty.cz/

