
 

 

 

 

POKYNY 
8. závod jarního krajského žebříčku, mistrovství MSKS OS 

ve sprintu a veřejný závod v OB 

 

Pořádající orgán: Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 

Pořádající subjekt: O-RUNNAŘI Beskydy (SFM) 

Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím 
kontrol 

Závod s ID 6990 a rankingovým koeficientem 1,02 

Datum konání: neděle 1. května 2022 

Centrum závodu: Frýdek - Místek, Faunapark, Na Příkopě 1221,  
GPS: 49.6837081N, 18.3468900E 

Parkování: V okolí haly Polárky, podzemní parkoviště OC Frýda (možnosti jsou 
vyznačeny v přiložené mapce, nebude řízeno organizátory). 

Prezentace:                   V centru závodu v době 9:00-9:30 hodin. Pokud nejsou v klubu změny 
nebo dohlášky, není prezentace nutná. 

Mapa: Růžový pahorek, 1:4 000, e=2,0m, formát A4, mapoval Miroslav Sikora 
(stav 01-04/2022). Pozor, bude použitý nový mapový klíč ISSprOM 
2019-2. 

Článek na O-news popisující změny v mapovém klíči: 

https://o-news.cz/novy-sprintovy-klic-je-na-svete/ 

Mapa bude vytištěna na voděodolném papíru PRETEX.  

Předchozí mapa: Frýdek (2019) 

Terén: Sídlištní zástavba Růžového pahorku, historická zástavba Frýdku, park 
Pod zámkem, Zámecký park. 

Omezení obutí: Je zakázáno běžet v botách s hřeby. 

Možnost převlékání: Na shromaždišti v oddílových stanech. 

Start 00: 

 

10:00 hod. intervalový dle startovní listiny, vyjma kategorií HDR a P, 
které budou mít start v libovolném čase do času 60. 

Pokyny pro průchod 
startem: 

Tříminutový průchod startovním koridorem, v 1. koridoru umístěna 
jednotka CLEAR, ve 2. koridoru CHECK, start probíhá na zvukové 
znamení. 

Kategorie HDR a P na pokyn startéra. 

Cíl: V cíli závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého 
čipu. 

Čas se měří na celé sekundy. 

Mapy se odevzdávají v cíli do startu posledního závodníka. 

Uzavření cíle v čase od startu posledního závodníka + časový limit. 
Každý závodník je povinen si po absolvování závodu vyčíst čip. Jeden 
čip smí být v závodě použit pouze jedním závodníkem. 

Časový limit: 60 minut 

Předpokládané časy 
vítězů: 

Podle soutěžního řádu soutěží MSKSOS. 

Povinný úsek: Je v mapě vyznačen map. značkou 707 a bude vyfáborkován červenými 
fáborky. 

https://o-news.cz/novy-sprintovy-klic-je-na-svete/


Parametry tratí: Zveřejněny v Orisu, na informační tabuli na shromaždišti a na popisech 
kontrol. 

Vzdálenosti: 

 

 

 

 

 

 

 

Parkoviště - shromaždiště   0-400 m, neznačeno 

Shromaždiště - start  1200 m, převýšení 50m (modrobílé fáborky) 

Shromaždiště - cíl  140 m, neznačeno 

Cestou na start se přechází železniční trať a frekventovaná silnice. 
Přísný zákaz přecházení žel. tratě i silnice mimo vyznačené 
oficiální přechody. Neuposlechnutí těchto zákazů bude trestáno 
diskvalifikací. Cestou z cíle na shromaždiště se opět přechází 
železniční trať. Dbejte zvýšené opatrnosti u přechodu, není zde 
výstražná ani jiná signalizace. 

Způsob ražení: Elektronický systém SPORTIdent; náhradní ražení kleštěmi do mapy. 
SportIdent – bude nastaven v bezkontaktním režimu.  

Poplatek za zapůjčení SI 40,-Kč; v případě ztráty SI se účtuje 900,-Kč 

Popisy kontrol: Samoobslužně v centru závodu 

Kategorie: H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, 

H45, H55, H65,  H70 

D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, 

D45, D55, D65 

P, HDR (bez fáborků) 

Zákazové značky: V průběhu závodu je přísný zákaz překonávat objekty, které jsou v mapě 
zakresleny mapovými značkami: 

411 Nepřekonatelná vegetace (porosty břečťanu v blízkosti cíle a 
doběhových kontrol). 

515 Nepřekonatelná zeď 

518 Nepřekonatelný plot nebo ohrada 

521 Budova 

Dále je zakázáno vstupovat do prostorů vymezených mapovou značkou 
520-oblast se zakázaným vstupem,  709-nepřístupná oblast  a 714-
dočasná rekonstrukce nebo uzavřená oblast. 

Vše viz směrnice prostory s omezeným přístupem: 

https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/smernice-
prostory-s-omezenym-pristupem-1.pdf 

Zákres v mapě má přednost, tzn. Omezení přístupu je platné i pokud 
závodník v terénu vyhodnotí, že by dané místo překonat mohl. 

Speciální mapové 
značky: 

Zelený křížek – jiný vegetační objekt 

Černý křížek – herní prvek, informační tabule, el. rozvaděč 

Černé kolečko - květináč 

Upozornění: Závod se koná ve městě bez omezení provozu, který bývá v neděli 
na nízké úrovni. Přesto dbejte vlastní bezpečnosti. 

Mytí, WC: WC v místě shromaždiště, mytí v řece cca 80m 

Občerstvení: 

 

 

Zajišťuje pořadatel formou bufetu s obvyklým sortimentem ve 
Faunaparku (Párek v rohlíku, hranolky, buchty, káva, čaj, kofola, 
birell,…). 

Výsledky: Průběžné výsledky na monitoru na shromaždišti a online. 

https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/smernice-prostory-s-omezenym-pristupem-1.pdf
https://www.orientacnibeh.cz/upload/dokumenty/sekce-ob/smernice-prostory-s-omezenym-pristupem-1.pdf


Vyhlášení výsledků: Cca ve 12:30. Diplomy a ceny pro 1.-3. místo všech kategorií, všichni 
účastníci kategorie HDR dostanou diplom a drobnou cenu u vyhlášení. 

První pomoc: 

 

 

Bezplatné základní ošetření bude poskytnuto po doběhu v cíli, 
následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého 
zdravotního pojištění. 

Hlídání dětí: Není zajištěno. 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu 
se soutěžním řádem a prováděcími pokyny MSKS OS pro rok 2022. 

Informace: Na stránkách oddílu SFM 

(www.orunnaribeskydy.cz), MSKSOS a ORISu. 

Protesty: Písemně k rukám hlavního rozhodčího se vkladem 100,- Kč v termínu 
podle pravidel OB, nebo poštou na adresu:  Aleš Bernatík, Kunčice p.O. 
380, 739 13 Kunčice pod Ondřejníkem 

Funkcionáři: 

 

 

 

Ředitel závodu – Soňa Létalová 

Hlavní rozhodčí – Aleš Bernatík, R3 

Stavitel tratí – Miroslav Sikora 

PC, SI – Matěj Strakoš 

Jury nabídnuta: Zdeněk Jakobi (HAV) 

Pavel Rychlý (KRN) 

Ota Maceček (MOV) 

 
Ochrana osobních údajů: přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, 
startovky a výsledků v informačním systému ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/). 
Fotografování: v průběhu závodů budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k 
informování veřejnosti o průběhu závodů, v souladu s §89 zákona č. 89/2012 sb., 
Občanského zákoníku. Mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci OB), zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 
V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím fotografovi. 
Konání závodu umožnilo statutární město Frýdek-Místek, Faunapark. 
 

Přejeme všem pěkný sportovní zážitek. 

 

 

 

 

 

  

http://www.orunnaribeskydy.cz/


Vyznačené možnosti parkování 

 

 
 

 

 

 

 


