
Orientační závod zdravotně postižených 
a veřejný závod v orientačním běhu  

 

 
 

                                                              R o z p i s              

 
 

Pořadatel: TJ Opava, oddíl orientačního běhu 

Spolupořadatel: Slezské zemské muzeum 

Datum konání: Středa 1. května 2019 

Centrum závodu: Arboretum Nový Dvůr    GPS: 49.9331136N, 17.7726739E 

Akci podporují:  

Prezentace: 9,00 – 10,00 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 bez asistence  
Elektrický vozík bez asistence  
Mechanický vozík s asistencí  
Elektrický vozík s asistencí 
Mládež - zdravotně postižení školního věku 

Kategorie 
veřejného závodu: 

 T2 – příchozí a začátečníci  
 T3 – ostatní  

Start 00: 10,30 h 

Vzdálenosti: parkování – shromaždiště:  100 m  
shromaždiště – start:            250 m 
cíl – shromaždiště:                150 m   

Terén:  Zpevněné, většinou asfaltové cesty a chodníky, místy členitý terén 
s převýšením    

Mapa: Arboretum 2019, 1 : 2500, E = 2,5 m,  mapoval Jiří Sýkora, revize duben 2019  
formát A4, vodovzdorná úprava.  
Popisy kontrol pouze na mapě. 

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

 Vyhlášení vítězů: První tři v každé kategorii závodu pro vozíčkáře budou odměněni věcnými 
cenami a diplomem. 

Možnosti  
a vybavení: 

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

Parkování: K parkování využijte parkoviště před areálem AND nebo pořadateli určená 
místa.   
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Informace: www.voziky.opava.cz,  milosrychly@seznam.cz 

Upozornění: 1. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. V závodním prostoru se 
může nacházet větší množství návštěvníků arboreta, dbejte proto, prosím, 
zvýšené opatrnosti.  
2. Za ztrátu SI čipu jsme nuceni účtovat částku 700 Kč. 

 Přihlášky: Zdravotně postižení, veřejný závod T2, T3 do neděle 28.4.2019 
 - 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) 

- registrovaní závodníci pomocí systému ORIS      
V přihlášce do kategorií pro vozíky s asistencí uveďte, zda budete mít 
doprovod vlastní nebo požadujete poskytnutí asistence pořadateli.  

Startovné: Nebude vybíráno 

Občerstvení: K dispozici pití po závodě 

Předpis: Závodí se podle pravidel OB, u závodu zdravotně postižených s přihlédnutím 
k možnostem účastníků. 

Funkcionáři  
závodu: 

Milan Binčík, Eva Kociánová, Miloš Rychlý, Jiří Sýkora  
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