
Orientační závod zdravotně postižených 
a veřejný závod v orientačním běhu (3. závod OLM 2017) 

 
 

                                                                 P o k y n y              
 

 
 

Pořadatel: TJ Opava, oddíl orientačního běhu 

Datum konání: Pondělí 1. května 2017 

Centrum závodu: areál Střední zdravotní školy, Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava 
GPS: 49.9373597N, 17.8995319E 
Mapa: https://mapy.cz/zakladni?x=17.8995320&y=49.9371595&z=17&source 
=firm&id=360924&q=sz%C5%A1%20opava 

Akci podporují: LITOLAB s.r.o,  Merci s.r.o, OBI, firma Ivo Kocián  

Prezentace: 9,30 – 10,30 h v místě centra závodu,  
při prezentaci budou závodníkům přiděleny Si čipy a startovní čísla. 

Klasifikace  
Závodu vozíčkářů: 

Závod zdravotně postižených na klasické trati s pevným pořadím kontrol, 
intervalový start. 

Kategorie závodu 
vozíčkářů: 

Mechanický vozík - zdravotně postižení na vozících s ručním pohonem (bez                      
asistence) 
Elektrický vozík - zdravotně postižení na vozících s elektrickým pohonem 
(bez asistence) 
Vozík s asistencí (a ostatní zdravotně postižení) 
Mládež - zdravotně postižení školního věku 

Kategorie 
veřejného závodu: 

 T2 – příchozí začátečníci (OLM - HD10, HD 12) 
 T3 – příchozí (OLM - H, D, DH14)  

Start 00: 11 hodin  

Vzdálenosti: start – 170 m  
cíl – v blízkosti centra závodu  
centrum - parkování do 150 m 

Mapa: Opava city,  1 : 4000,   mapoval Jiří Sýkora,  revize duben 2017  
formát A4, vodovzdorná úprava.  
Popisy kontrol pouze na mapě. 

Zvláštní mapové 
symboly: 

světle šedá plocha – zastřešená oblast, kterou může závodník podjíždět 
(průchody, průjezdy) 
zelená tečka – keř nebo malý strom  
černý křížek – jiný umělý objekt 

Délky tratí:  km počet kontrol 

 Mechanický vozík 2,6 18 

 Elektrický vozík 2,6 17 

 Vozík s asistencí 2,4 18 

 Mládež 1,9 18 

 Příchozí T2 2,2 21 

 Příchozí T3 3,2 25 
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Způsob ražení: Účastníci závodu zdravotně postižených - elektronický SPORTIdent, 
neregistrovaným závodníkům bude SI čip zapůjčen při prezentaci. 
Závodníci v kategoriích T2 a T3 razí kontroly kleštičkami do papírové 
průkazky (bez měření času).  

 Vyhlášení vítězů: První tři v každé kategorii závodu pro vozíčkáře budou odměněni věcnými 
cenami a diplomem, každý závodník obdrží pamětní medaili.  
Předpokládaný čas vyhlášení:  13 – 13,30 h 

Možnosti  
a vybavení: 

V prostoru shromaždiště budou k dispozici bezbariérové toalety. Možnost 
převlékání ve stanech. 

Parkování: K parkování nutno využít volných veřejných parkovacích míst v blízkosti 
shromaždiště – ulice Beethovenova, Rybí trh (placené parkoviště), nám. 
Svobody (placené parkoviště) 

Upozornění: 1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod probíhá za 
neomezeného provozu na veřejných komunikacích. Provoz neočekáváme 
příliš hustý, přesto žádáme o maximální opatrnost.  
2. Za ztrátu SI čipu jsme nuceni účtovat částku 700 Kč. 

Občerstvení: Účastníci závodu zdravotně postižených obdrží při prezentaci balíček 
s bagetou a láhev s nápojem. 
V prostoru shromaždiště se bude po závodě k dispozici čepované pivo.  

Hudební 
vystoupení: 

Po vyhlášení vítězů proběhne koncert hudební skupiny AMADEUS (country, 
folk, pop, vlastní tvorba, …) – pořadatelé zvou všechny účastníky závodu 
k poslechu i zpěvu. 

Funkcionáři  
závodu: 

Ředitel závodu zdravotně postižených:   Miloš Rychlý  
Hlavní rozhodčí:  Eva Kociánová  
Výpočetní technika:   Milan Binčík 
Stavitel tratí:  Pavel Rychlý    

 
 
 

     Speciální značení nesjízdných oblastí pro vozíčkáře: 
 

      Běžný zákres v mapě:          Zákres nepřekonatelného místa pro vozíčkáře: 
 

                           
 

 

    Upozornění na místa tvořená schody nebo zídkami, což z mapy nemusí být úplně zřejmé.  
    Tato místa jsou pro vozíčkáře nesjízdná.  

 

 


