
R O Z P I S 

orientačního závodu zdravotně postižených 
 
 

Pořadatel: TJ Lokomotiva Krnov – klub orientačních sportů 

Středisko volného času MÉĎA Krnov 

Datum konání: sobota  23.června 2012 

Shromaždiště: SVČ Krnov,  Dobrovského 281/16   

GPS: 50°5'10.439"N, 17°42'46.679"E 

Akci podporují: Závod je podpořen Evropským fondem pro regionální rozvoj - 

Euroregion Praděd 

Prezentace: 14,00 - 15 hodin v místě shromaždiště 

Vzdálenosti od 

shromaždiště: 

parkování – 0-200 m,  parkování bude řízeno pořadateli  

start – 600 m     cíl – 250 m  

POZOR !  Cestou na start i z cíle se přechází hlavní silnice. Povinnost 

použít značených přechodů pro chodce ! 

Klasifikace  

závodu: 

Orientační závod zdravotně postižených na klasické trati s pevným 

pořadím kontrol a intervalovým startem 

Start:  15 hodin 

Kategorie: - mechanický vozík - zdravotně postižení na vozících s ručním pohonem 

(bez asistence)  

 - ostatní zdravotně postižení – zdravotně postižení na elektrických 

vozících, na vozících s asistencí, pěší  

 - mládež - zdravotně postižení školního věku  
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě menšího počtu přihlášených 
kategorie dospělých sloučit. 

Přihlášky: do 15.6.2012   (v přihlášce do kategorie ostatní zdravotně postižení 

uveďte případný zájem o poskytnutí asistence)  

Možnost  

přihlášky: 

- telefonicky 737 267 770, 553 631 232    

- e-poštou milosrychly@seznam.cz  (přijetí bude zpětně potvrzeno) 

 - při prezentaci v den závodu  (upřednostňujeme přihlášky předem)                                            

Mapa: Sídliště pod Cvilínem,  měřítko 1:4000, E = 2m 

Stav: jaro 2012,   autor:  Jiří Sýkora  

Popisy kontrol k dispozici u prezentace i na mapách. 

Způsob ražení: - SportIdent   

(v případě poruchy se průchod kontrolou razí do políček na mapě) 

Terén:  Souvislá městská zástavby, hustá síť komunikací, rovinatý terén 
 Startovné : Nebude vybíráno 

 Vyhlášení vítězů: První tři v každé kategorii budou odměněni drobnými věcnými cenami. 

Čas do vyhlášení vítězů vyplní tombola o hodnotné ceny. 

Občerstvení: Na shromaždišti bufet, v okolí je několik restaurací 

Možnosti  

a vybavení: 

V prostoru shromaždiště jsou bezbariérové toalety. 

Zdravotní služba: MUDr.Marie Žaloudíková 
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Informace: www.skol.cz/KOS - stránky závodu SKOL CUP 2012 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle pravidel OB s přihlédnutím k 

charakteru závodu. 

  

Funkcionáři  

závodu: 

Ředitel závodu :   Miroslav Kozelský   

Hlavní rozhodčí :  Jan Hrouza 

Stavitel tratí :     Pavel Rychlý  
 

http://www.skol.cz/KOS

