
Orientační závod zdravotně postižených, 
veřejný závod v orientačním běhu – závod dvoučlenných štafet 

 

  Společná ustanovení pro oba závody 
 

 
 
 

 

Pořadatel: TJ Opava, oddíl orientačního běhu 
HANDI JOBS, o. s. 
Alfa handicap Přerov - sdružení občanů se zdravotním postižením 

Datum konání: Neděle 4. května 2014 

Centrum závodu: Přerov, Střední zemědělská škola, Osmek 47 

Akci podporují: Statutární město Přerov, PRECHEZA a.s. 

Vzdálenosti: start, cíl, předávka – v bezprostřední blízkosti centra závodu  
centrum - parkování do 100 m 

Mapa: Michalov    1 : 4000, E = 2 metry  
mapový klíč ISSOM 2007, stav duben 2014, autor Jiří Sýkora,  
formát A4, vodovzdorná úprava.  
Popisy kontrol pouze na mapě. 
Mapy budou vydávány až po doběhnutí všech štafet.         

Způsob ražení: elektronický SPORTIdent 
Neregistrovaným závodníkům bude SI čip zapůjčen při prezentaci. 

 Vyhlášení vítězů: První tři v každé kategorii budou odměněni věcnými cenami a diplomem. 
Vyhlášení proběhne přibližně v 13,00 hodin. 

Možnosti  
a vybavení: 

V prostoru shromaždiště jsou k dispozici bezbariérové toalety. Možnost 
převlékání v provozní hale v centru závodu. 

WC a umývání: V prostoru shromaždiště. 

Parkování: Podle pokynů pořadatelů v areálu školy. 

Informace: www.orientacnibeh.opava.cz, www.alfaprerov.cz, www.voziky.opava.cz 

Upozornění: 1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod probíhá za 
neomezeného provozu, závodníci všech kategorií obou závodů budou 
přebíhat (přejíždět) frekventovanou komunikaci po vyznačeném přechodu 
pro chodce. Místo bude označeno jako povinný úsek a bude pod dozorem 
Městské policie. 
 2. Za ztrátu SI čipu jsme nuceni účtovat částku 700 Kč. 
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Rozpis pro závod zdravotně postižených 

Prezentace: 8,00 – 9,30 hodin v místě centra závodu,  
při prezentaci budou závodníkům přiděleny Si čipy a startovní čísla. 

Klasifikace  
závodu: 

Závod zdravotně postižených (vozíčkářů) na klasické trati s pevným 
pořadím kontrol a intervalovým startem. 

Start 00: 10,00 hodin 

Terén:  Zpevněné, většinou asfaltové cesty, rovinatý terén.  

Kategorie: Mechanický vozík 
Elektrický vozík 
Vozík s asistencí (a ostatní zdravotně postižení) 
Mládež (pro účastníky do 15 let) 

Veřejný závod v OB 
jednotlivců:   

Bude vypsána zvláštní kategorie pro diváky a příchozí, kteří si chtějí 
vyzkoušet závod v orientačním běhu. 

 Přihlášky: nejlépe do 27. dubna 2014  

 - elektronicky (milosrychly@seznam.cz) 

 - písemně (Miloš Rychlý, Hany Kvapilové 7, 746 01 Opava) 

 - telefonicky (737 267 770) 

 - při prezentaci v den závodu (upřednostňujeme přihlášky předem)                                            

 V přihlášce do kategorie Vozík s asistencí uveďte, zda budete mít 
doprovod vlastní nebo případný zájem o poskytnutí asistence.  

Občerstvení: V průběhu celé akce budou k dispozici nápoje k občerstvení, po skončení 
závodu bude pro účastníky závodu vozíčkářů včetně nezbytného 
doprovodu připraveno další občerstvení.  

Předpis: Závodí se podle pravidel OB s přihlédnutím k charakteru závodu. 

Funkcionáři  
závodu: 

Ředitel závodu:   Miloš Rychlý  
Hlavní rozhodčí:  Eva Kociánová  
Stavitel tratí:  Pavel Rychlý    

 

mailto:milosrychly@seznam.cz
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Rozpis pro závod dvoučlenných štafet „O pohár Prechezy“ 

Prezentace: 8,00 – 10,30 hodin v místě centra závodu,  
při prezentaci budou závodníkům přidělena startovní čísla. 

Klasifikace  
závodu: 

Veřejný závod v orientačním běhu – jednorázový závod sprintových štafet 

dvojic 

Start 00: 11,00 hodin, hromadný ve vlnách podle kategorií  

Terén:  Rovinatý, parkový, se sítí cest a městská zástavba s ulicemi a uličkami. 

Přihlášky: do neděle 27. dubna 2014 do 23:59 hod s využitím přihlašovacího systému 
ORIS (ORIS - Přihlášky).  
Zahraniční a neregistrovaní závodníci bez přístupu do systému ORIS           
e-mailem na adrese: Milan Binčík.  
Přihláška zaslaná e-mailem je přijata ve chvíli, kdy obdržíte odpověď.  
Přihlášky po termínu pouze dle možností pořadatele. 

Kategorie: Dvoučlenné štafety H (ve složení HH nebo HD) 
Dvoučlenné štafety D (ve složení DD).  
D24, H24, D36, H36, D80, H80, D nad 80, H nad 80 (číslo znamená součet 
věků obou závodníků), přičemž v kategorii DH 36 nesmí startovat závodník 
starší 20 let.  
Zvláštní kategorie pro zaměstnance firmy PRECHEZA - dvoučlenné štafety 
bez jakéhokoliv omezení.  

Pozn. Pořadatel stanovuje maximální počet 40 startujících štafet v každé 
kategorii. Rozhodující je datum pořízení přihlášky v systému ORIS.  

Popis závodu: Každý z účastníků štafety běží 2 úseky, po každém úseku se musí vystřídat 
se svým kolegou (nesmí běžet oba dva okruhy za sebou).   
Každý úsek je koncipován do jiného terénu a prostoru.  
Závodníci absolvují své úseky se svým čipem, který si musí před každým 
úsekem vynulovat a zkontrolovat a po doběhnutí každého úseku vyčíst. 

Vklad: 100,-Kč/ štafeta, kategorie PRECHEZA bez vkladu. 

Způsob úhrady:  Vklad uhraďte převedením na účet TJ Opava u Komerční banky,  
číslo účtu: 20532-821/0100, variabilní symbol (VS) 2903xxxx, kde xxxx je 
číslo Vašeho oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOS.  

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle vlastního svědomí a cti. 

  

Funkcionáři  
závodu: 

Ředitel závodu:   Milan Binčík  
Hlavní rozhodčí:   Eva Kociánová  
Stavitel tratí:   Pavel Rychlý   

 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2680
mailto:milan.bincik@gmail.com

