
POKYNY 
 

Závod OŽ MSKS ČSOS s ID 6984, koeficientem 1,00 

a veřejný závod v OB 

Memoriálu manželů Gavendových. 

 

Závody se konají pod záštitou obce Vendryně. 

 

Sobota 26. 3. 2022 

 

 
 

Technické provedení:   Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek, 

oddíl orientačního běhu. 

 

Klasifikace závodu:   jednorázový denní závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím 

    kontrol. Rankingový závod s koeficientem 1,00. 

 

Centrum závodu:  Sportovní areál Vendryně, GPS 49.6648000N, 18.7031000E. 
 

Prezentace:   v centru závodu 9:15 - 10:15 hod. 

 

Možnost převlékání:   pod přístřeškem, není prostor na klubové tunely. 
 
Start 00:    11,00 hod., intervalový dle startovní listiny. 
    Kategorie HDR, P,  libovolný start v čase 00 – 60. 

 
Vzdálenosti:    parkování - centrum          0 m 
    centrum – start 1    1800 m, modrobílé fáborky 

    centrum – start 2 (HDR, DH10C)       0 m 

    centrum – cíl 1      300 m, červené fáborky 

    centrum – cíl 2 (HDR, DH10C)       0 m 

 

Parkování:   výhradně na louce naproti areálu. Přísný zákaz parkování v areálu !! 

 

Systém ražení:   SportIdent - kontaktní způsob ražení. 

 

Kateg. HDR, H10C, D10C:  neznačená trať na výukové mapě 1:3 000. 

 

Popisy kontrol:   samoobslužně v centru. 

 

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!! 
 

Mapy:     U Kačora 21         1: 15 000, E=5 m, pro kategorie HD16-35. 

    Vendryňský park 1: 3 000,   E=2 m, pro kategorie HD10C, HDR. 

    Babí hora 492      1: 10 000, E=5 m, ostatní kategorie. 

 



 Mapy:    stav: březen 2022, ISOM2017, formát A4, tisk digitální-Nord Service, 

    vodovzdorně upravena. 

 

    mapovali: Rostislav Navrátil 2022 

          Bob Háj 2018, Miroslav Bialožyt revize 2021. 

 

Zvláštní mapové značky:  černý křížek - jiný umělý objekt 

    černé kolečko - sloup 

    zelené kolečko - výrazný strom 

    zelený křížek - vývrat. 

 

ZAKÁZANÝ PROSTOR:  při závodě je zakázáno běžet po hlavní silnici,  

mapová značka 502. vedlejší silnice. 

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

    kupy, prohlubně), středně hustá síť komunikací, porostově velmi pestrý, 

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

POZOR!!!   v terénu se nachází několik lomů, velkých srázů, na rozhraní lesa a luk 

    (někde i v lese) jsou elektrické ohradníky (bez napětí), v mapě značka 

    překonatelného plotu, dbejte zvýšené opatrnosti. 

 

Časový limit:    150 min. 

 

Občerstvení:   na trati pro hlavní kategorie, v cíli závodu, v místě shromaždiště – bufet. 

 

WC:    v budově, prosím udržujte čistotu !! 

 

První pomoc:   v centru závodu, základní ošetření. 

 

Vyhlášení výsledků:   předpokládané vyhlášení cca v 13,30 hod. 

 

závodníci na 1.-3.místě obdrží diplom a drobné věcné ceny, 

kategorie HDR obdrží ihned po vyčtení čipu diplom a sladkou odměnu, 

vítězové kat. D21 a H21 obdrží pohár Memoriálu manželů Gavendových. 

 

Jury:   členové jury budou vybráni ze závodníků v den konání závodu a jména 

zvěřejněna na shromaždišti závodu. 

 

Protesty:   osobně podle Pravidel OB čl. 25.1 k rukám hlavního rozhodčího, vklad 

100,-Kč, písemně doložené v termínu podle Pravidel OB čl.25.2 poštou  

na adresu: lubomir.prokop@seznam.cz 

 

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

    pokyny MSKS ČSOS pro rok 2022. 

 

Zakázaný prostor:   v době závodu veškeré lesní prostory. 

 

Zákaz překonávat:   v průběhu závodu je zakázáno překonávat tyto objekty: 

    201.0 neschůdný sráz 

    518.0 nepřekonatelný plot nebo ohrada 

    520.0 privát. 

 

Doporučení:   doporučujeme krytí končetin a boty s hřeby případně s krosovou 

(špuntovou) podrážkou. 

mailto:lubomir.prokop@seznam.cz


Upozornění:    každý závodník se zúčastní závodu na vlastní zodpovědnost případně 

    zodpovědnost svých zákonných zástupců. 

 

Různé:  provozování jakékoliv prodejní a propagační činnosti je možné pouze  

se souhlasem ředitele závodu. 

 

Funkcionáři závodu:   ředitel závodu: Jana Bruková 

    hlavní rozhodčí: Lubomír Prokop R2 

    stavitel tratí: Miroslav Bialožyt Rostislav Navrátil. 

 

Zpracovatel výsledků:   Antonín Walaski. 

 

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM A SPONZORŮM ZÁVODU 
 

Oddíl orientačního běhu Tělovýchovné jednoty Třineckých železáren, spolek 

děkuje všem partnerům za pomoc při zajišťování závodu  

a sponzorům za věnované sponzorské dary. 

 

 

Obec Vendryně                               Lesy ČR, s. p. 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                    
 
 

 

                                                  
 

 

 

 

 


