
                           

 
Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 
TJ Lokomotiva Krnov – Klub orientačních sportů 

SVČ Méďa Krnov a Klub Biegacza Głubczyce 
 

pořádají 
 
 

Českopolský orientační běh Krnov - Pietrowice 2012 

SKOL CUP 2012 
10. ročník 

 
8. a 9. závod jarního žebříčku Moravskoslezské oblasti ve sprintu OB 

8. a 9. závod Euroregionální česko-polské ligy 
Vložený závod pro zdravotně postižené 

 
Rozpis závodu 

 
Společná ustanovení 

 
Pořádající orgán:        Moravskoslezský krajský svaz orientačních sportů 
Pořádající subjekt:  KOS při TJ Loko Krnov, Klub Biegacza Głubczyce  
 
Klasifikace závodu:  Denní závod jednotlivců s intervalovým startem ve sprintu s pevným 

pořadím kontrol. Rankingový závod s koeficientem 1,00 
 
Datum konání: 23.6.2012 – dopoledne závod Pietrowice (PL), odpoledne závod Krnov (CZ) 
 
Centrum závodu: SVČ Méďa Krnov, Dobrovského 281/16, GPS: 50°5'10.439"N, 17°42'46.679"E 
 
Prezentace:   8:00 – 10:00 hod. 
   Vzdálenost parkoviště – prezentace 0-200 m 
 
Kategorie:  H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C 
   D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 
   H10N, D10N, HDR, P3, Zdravotně postižení (pouze pro odpolední závod) 
 
Popisy kontrol: Pro oba závody u prezentace + na mapách 
 
Způsob ražení: Elektronický razicí systém SportIDENT, v případě poruchy SI se průchod 

kontrolou razí do políček na mapě! 



                           

 
Vklady: HD10N. HD10C, HD12C, HDR, P3 - 30,- Kč/závod, ostatní - 60,- Kč/závod. 

ZVÝHODNĚNÉ STARTOVNÉ: Účastníci dopoledního závodu mají start 
v odpoledním závodě zdarma!!! 

 
Závodníci z Polska, všichni vítězové euroregionální ligy za rok 2011 a 
kategorie zdravotně postižených mají start na celé akci zdarma. 
 
Úhrady vkladů na bankovní účet 184 526 7369/0800, variabilní symbol 
uvádějte ve tvaru 027XXXX, kde XXXX značí číslo oddílu dle kalendáře ČSOS. 
Doklad o zaplacení předložte u prezentace, pozdější dohlášky (v omezené 
míře dle možností pořadatele) za dvojnásobné startovné. 

 
Přihlášky: Nejpozději do 17.6.2012, 24:00 výhradně přes přihlašovací systém na 

www.obhana.cz – výjimečně e-mailem na adresu jirina.hrouzova@skol.cz  – 
v povinném formátu! – pokud neobdržíte potvrzení o přijetí, přihláška 
nebyla doručena! 

 
Informace:  www.skol.cz/KOS - stránky závodu SKOL CUP 2012 
 
Časový harmonogram: dopolední závod – Pietrowice, PL – start 00 = 11:00 hod. 
    odpolední závod – Krnov, CZ – start 00 = 15:00 hod. 

(Závodníkům, kteří přijedou ze závodu SBR na Volárně, bude nasazen 
startovní čas dle možností na konci startovní listiny) 

    
Časy vítězů:  Dle platného soutěžního řádu MSKSOS – viz. 
   http://www.msksos.cz/soubory/dokumenty/2012/SRMSK2012.pdf 
 
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB a v souladu se 

soutěžním řádem a prováděcími pokyny k soutěžím MSKS OS pro rok 2012 
 
Občerstvení: V centru závodů – bufet, v blízkém okolí je několik restaurací 
 
Zdravotní služba:  MUDr. Marie Žaloudíková, v místě konání obou závodů 
 
Protesty:  Písemně k hlavnímu rozhodčímu se vkladem 100,- Kč. Případné protesty 

proti oficiálním výsledkům závodu je možné doručit hlavnímu rozhodčímu 
závodu na adresu: veronika.kozlikova@svcmeda.cz, se vkladem 100,- Kč na 
účet uvedený výše 

 
Funkcionáři závodu:   ředitel závodu:  Ing. Miroslav Kozelský 

hlavní rozhodčí:  Mgr. Veronika Kozlíková - R3 
   Jan Hrouza – R3 
stavitelé tratí:   Pavel Rychlý 
   Ing. Michal Zavřel 

 

http://www.obhana.cz/
mailto:jirina.hrouzova@skol.cz
http://www.skol.cz/KOS
http://www.msksos.cz/soubory/dokumenty/2012/SRMSK2012.pdf
mailto:veronika.kozlikova@svcmeda.cz


                           

 
 

8. závod jarního žebříčku Moravskoslezské oblasti ve sprintu OB 
8. závod Euroregionální česko-polské ligy 

 
Shromaždiště: Základní škola Pietrowice (Szkoła podstawowa Pietrowice), 4 km severně od 

Krnova, GPS: 50°7'39.870"N, 17°41'34.145"E – šatny, parkování, toalety, 
mytí 

 
Prostor závodu: Areál Autocampingu Pietrowice, GPS: 50°8'14.925"N, 17°41'22.308"E 
 
Vzdálenosti:  Shromaždiště – start: 800 m (start 00 = 11:00 hod.) 
   Cíl – shromaždiště: 800 m 
 
Zakázané prostory: Budou vyznačeny, nutno dodržovat! V případě porušení bude následovat 

diskvalifikace! 
 

Mapa:   Autocamping 2012, měřítko 1:4000, e=5 m 
   Stav jaro 2012, autor: Jiří Sýkora 
 
Terén:   Prostor oploceného areálu a přilehlý lesík, mírně zvlněný terén 
 
Vyčítání čipů a výsledky: V místě cíle (Autocamping Pietrowice) – bude značeno 
 
 
 

9. závod jarního žebříčku Moravskoslezské oblasti ve sprintu OB 
9. závod Euroregionální česko-polské ligy 

 
 
Shromaždiště: SVČ Méďa Krnov, Dobrovského 281/16, GPS: 50°5'10.439"N, 17°42'46.679"E 
 
Parkování:  Parkoviště a přilehlé komunikace, bude řízeno pořadateli 
 
Vzdálenosti:  Shromaždiště – start: 600 m (start 00 = 15:00 hod.) 
   Cíl – shromaždiště: 250 m 

Pozor! Cestou na start i z cíle se přechází hlavní silnice! 
Povinnost využití značených přechodů pro chodce! 

 
Mapa:   Sídliště pod Cvilínem 2012, měřítko 1:4000, e=2 m 
   Stav jaro 2012, autor: Jiří Sýkora 
 
Terén:   Souvislá městská zástavba, hustá síť komunikací, rovinatý terén 
 
Vyčítání čipů a výsledky: V místě prezentace – bude značeno 



                           

 
 

Závěrečná ustanovení 
 
 
Hodnocení SKOL CUP 2012 – 10. ročník:  vítěze jednotlivých kategorií určí součty časů obou 

závodů 
 
Ceny:  Závodníci na 1. - 3. místě obdrží pohár, případně plaketu a drobnou věcnou cenu 
  V kategorii HD10-14 bude oceněno prvních 6 závodníků 
 
Tombola: Čas do vyhlášení výsledků vyplní tombola o hodnotné ceny 
 
Tréninkový prostor: Cestou na dopolední závod i zpět je možno využít tréninkový prostor Hliniště 

2012, měřítko 1:4000, e=2 m, prostor se nachází na české straně těsně před 
státní hranicí (bude značeno) - GPS: 50°6'36.799"N, 17°41'39.613"E. Mapu 
dostane každý přihlášený závodník. 
Pozor! Jedná se o chráněnou přírodní památku. 
Zákaz běhání mimo zakreslené chodníky!!! 
http://www.turistika.cz/mista/stare-hliniste 

  
Prodejní a propagační činnosti: V centru závodů (SVČ Méďa) 
 
Zajímavost: Pořadatelé zorganizovali v centru akce po závodě v 18.00 – 20.00 hod. besedu 

s legendárním cestovatelem panem JIŘÍM KOLBABOU. Jedná se o dvouhodinové 
vystoupení s projekcí fotografií z cest. Téma POKLADY ALJAŠKY A ZÁPADNÍ KANADY 
– zvýhodněné vstupné pro účastníky SKOL CUPu je 100,- Kč/osobu. Rezervace 
vstupenek včetně platby (viz. číslo účtu výše) do 13.6.2012 na adrese 
jirina.hrouzova@skol.cz. Kapacita sálu je 200 lidí!!! 

 
10.ročník SKOL CUPu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v 
rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-
2013. Projekt je realizován v rámci Euroregionu Praděd a jeho partnery jsou města Krnov a 
Głubczyce. 
 
Tento rozpis byl schválen ředitelem, hlavním rozhodčím a SK MSKSOS dne 15.5.2012. 

http://www.turistika.cz/mista/stare-hliniste
mailto:jirina.hrouzova@skol.cz

