
 
 

 

Datum konání:   22. září 2018 

 

Centrum závodů: Prostor před Chrámem svaté Marie Sedmibolestné 

   (Vrch Cvilín, Krnov) - 50°04'48.7"N 17°43'16.3"E 

 

Organizační zajištění:   Klub orientačních sportů při TJ Lokomotiva Krnov 

   Středisko volného času Krnov 

Sport pro Krnov 

 

Kategorie:  Muži - Open   věkově neomezeno  MO 

Muži - Veteráni   ročník 1977 a starší  MV 

Ženy - Open   věkově neomezeno  ŽO 

Ženy - Veteránky  ročník 1982 a starší  ŽV 

Hoši - závodní kategorie ročník 2003 a mladší  H 

Dívky - závodní kategorie  ročník 2003 a mladší  D 

 

 

Startovné na místě:  150 Kč (dospělí) / 100 Kč (Hoši a Dívky)  

Počet účastníků je limitovaný do vyčerpání čísel! Prezentace 08:00 – 09:30 

 

Program závodu: 

 

08:00 – 09:30 Prezentace závodníků a výdej startovních balíčků 

09:30 – 10:00 Pauza 

10:00 – 10:36 1. kolo kvalifikace (všechny kategorie) 

10:36 – 10:56 Pauza 

10:56 – 11:06 2. kolo kvalifikace (pouze kategorie MO) 

11:06 – 11:26 Pauza 

11:26 – 12:38 Osmifinále (kategorie MO) 

Čtvrtfinále (kategorie ŽV, MV, ŽO) 

Velké a malé finále (kategorie H, D) 

12:38 – 12:48 Pauza 

12:48 – 13:18 DĚTSKÝ ZÁVOD – hromadný výběh rodin s dětmi 

13:18 – 13:28 Pauza 

13:28 – 13:58 Čtvrtfinále (kategorie MO) 

Semifinále (kategorie ŽV, MV, ŽO) 

13:58 – 14:23 Pauza (vyhlášení DĚTSKÉHO ZÁVODU – hromadného rodinného běhu a závodní kategorie 

Hoši a Dívky) 

14:23 – 14:29 Semifinále (kategorie MO) 

14:29 – 14:49 Pauza 



14:49 – 15:09 Malé finále (stanoví pořadí na 5. – 8. místě v každé z kategorií) 

15:09 – 15:14 Pauza 

15:14 – 15:34 Velké finále (stanoví pořadí na 1. – 4. místě v každé z kategorií) 

15:34 – 16:00 Pauza 

16:00 – 16:30 Vyhlášení výsledků a ukončení závodů 

 

Koncept závodu – kvalifikace a vyřazovací souboje: 

 

1. kolo kvalifikace  pro všechny kategorie   probíhá 10:00 – 10:40 

2. kolo kvalifikace  (pouze kategorie MO)   probíhá 11:00 – 11:10 

 

Všichni závodníci startují v 10 s intervalech na základě pokynů startéra. V obou kolech kvalifikace je 

rozhodující dosažený čas. 

 

MO   z 1. kola kvalifikace postoupí 16 nejrychlejších podle času přímo do osmifinále 

závodníci, kteří nepostoupili, běží 2. kolo kvalifikace, ze kterého postoupí dalších 16 nejrychlejších 

podle času do osmifinále. 

ŽO      z 1. kola kvalifikace postoupí 16 nejrychlejších podle času do čtvrtfinále. 

MV   z 1. kola kvalifikace postoupí 16 nejrychlejších podle času do čtvrtfinále. 

ŽV z 1. kola kvalifikace postoupí 16 nejrychlejších podle času do čtvrtfinále. 

H z 1. kola kvalifikace postoupí 4 nejrychlejší podle času do velkého finále, kvalifikanti na 5.-8. místě 

postoupí do malého finále. 

D z 1. kola kvalifikace postoupí 4 nejrychlejší podle času do velkého finále, kvalifikantky na 5.-8. 

místě postoupí do malého finále. 

 

Pozn. Pokud se závodník rozhodne vyřazovacích kol neúčastnit, oznámí toto hlavnímu rozhodčímu / 

řediteli závodu ihned po dokončení kvalifikace a pořadí bude o jeho místo posunuto. 

 

Všichni postupující jsou v rámci své kategorie seřazeni dle času dosaženého v kvalifikaci. Postupující 

závodníci v kategoriích ŽV, MV a ŽO jsou do vyřazovacích kol rozřazeni podle času dosaženého v 1. kole 

kvalifikace, postupující závodníci v kategorii MO jsou do vyřazovacích kol rozřazeni podle nejlepšího času 

dosaženého v 1. nebo 2. kole kvalifikace. Podle pořadí závodníků v kvalifikaci jsou sestaveny čtveřice pro 

vyřazovací kola (např. pro kategorii Muži Open tvoří první čtveřici pro osmifinále závodníci na 1., 16., 17. 

a 32. místě; druhou čtveřici pak závodníci na 2., 15., 18. a 31. místě apod.). 

 

Vyřazovací část tvoří osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, malé a velké finále. Do dalšího kola postupují vždy 

první dva závodníci z každého běhu. Pořadí v cíli stanoví hlavní rozhodčí – umístění závodníků v cíli je 

stanoveno podle pořadí, v němž protne hruď závodníka svislou rovinu proloženou cílovou čarou, která je 

položena cca 50 cm za hranou posledního schodu. 

 

Závodníci, kteří postoupili ze semifinále, běží velké finále. Závodníci, kteří byli v semifinále vyřazeni, běží 

malé finále. 

Výjimku tvoří kategorie Hoši a Dívky – závodníci z kvalifikace postupují přímo do velkého finále, příp. 

malého finále. 

 

 

 



Vyhlášení vítězů: Proběhne ihned po vyhodnocení výsledků (předběžně mezi 16:00 a 16:30). 

Odměněni budou všichni účastníci velkého i malého finále. 

Vítězové jednotlivých kategorií MO, MV, ŽO, ŽV budou odměněni autorským 

pohárem. Cenu obdrží rovněž tři nejlepší ženy a tři nejlepší muži z kvalifikace (bez 

ohledu na kategorii). Oceněno bude i nejlepší družstvo. 

   Celková hodnota cen je 60.000 Kč 

 

Dětský závod: Proběhne mezi 12:48 – 13:18 – Prezentace do 12:30 v centru závodu (u kostela) 

(hromadný výběh do vyčerpání startovních čísel (počet je limitován na 100 ks. Závodníci registrovaní  

pro rodiny s dětmi) přes internet mají startovní číslo rezervováno do 12:30, při nevyzvednutí 

rezervace propadá a číslo bude uvolněno pro další v pořadí. 

 

Účast na dětském závodu je limitována věkem do 15 let. 

 

 Všichni účastníci budou odměněni účastnickou medailí a cílovou odměnou. 

Všechny děti absolvující trať budou znovu pozváni na pódium a odměněny 

drobným dárkem při slavnostním vyhlášení výsledků ve 14:00. 

 

Startovné je dobrovolné – veškerý výnos bude věnován sportovní přípravě 

mladého krnovského nevidomého běžce Luboše Vachutky. 

 

WC/mytí: V prostoru centra závodu mobilní WC a umývadla 

 

Lékař: Profesionální lékařská služba v centru závodu 

  

Občerstvení: Stánek restaurace U tří jabloní (Opava) – burgery, sendviče, guláš… 

 Stánek restaurace Květ lotosu (Opava) – zdravá kuchyně, vegan, raw 

Výborná káva z mobilní kavárny Kávové zrnko 

Čepovaná Nachmelená Opice – schodařský ležák 11° 

 

Součástí každého startovního balíčku je láhev vody + občerstvení v cíli po každém 

běhu.  

 

Převlékání: V party-stanech v centru závodu, případně individuálně (v autech…)  

 

Výsledky: Průběžné výsledky vyvěšovány v centru závodu, konečné výsledky bezprostředně 

po skončení závodu v centru závodu a na internetu. 

 

Fair play: Běžecký koridor je vymezen šíří schodů, není povoleno běžet mimo schody. Není 

dovoleno používat trekingové hole či jiné pomůcky. Závodníci dbají bezpečnosti 

své i soupeřů a vyhýbají se jakékoliv kolizi. 

 

Upozornění: Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 

poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si 

každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 

 



Parkování: Parkování na vrchu Cvilín je výrazně limitováno počtem parkovacích míst. 

Prosíme, využijte jiná parkoviště – viz. obrázek níže, umožněte plynulý průjezd aut 

tak, že vysadíte spolucestující na točně a pojedete svůj vůz zaparkovat na 

vyhrazených plochách o pár minut chůze níže. Pokud se i přesto rozhodnete 

parkovat na úzké příjezdové cestě k vrchu Cvilín, neparkujte na travnatých 

plochách a odstavte své auto co nejvíce ke kraji komunikace. 

 
Doprovodný program:  Mini-orientační běh 

Skákací hrad 

Slack-line (chůze po laně) 

Laserová střelnice 

Holandský billiárd 

DiscGolf 

Herní zóna (spin lader, velké mikádo, tangram) 

 

poznámka: rozsah doprovodného programu, především instalace skákacího hradu budou upřesněny na 

základě počasí. 

 



Schema centra závodů: 

 

 
 

 

Partneři a sponzoři závodu – děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě druhého ročníku! 

 

 


