
     V ý s l e d k y 

  „Podzimního orientačního pochodu Bělským lesem“ 

 Protokol závodu 

Druh závodu: Jednorázová sportovně-společenská akce k seznámení a vyzkoušení pochodu a běhu  a 
jak se orientovat podle speciální mapy pro orientační běh na vytyčené trase s kontrolními stanovišti. 

Datum konání: 3.10.2019 dopoledne 

Pořadatel: Sdružení seniorů při ČD OSŽ Ostrava (odpovědný zástupce Josef Juřeník), Koordinační 
centrum seniorů Ostrava (odpovědná zástupkyně Ludmila Holubová, materiální zabezpečení z SK OB 
Ostrava (odpovědný zástupce Josef Juřeník), pronájem prostor Ostravské městské lesy a zeleň 
Ostrava (odpovědný zástupce Pavel Kotala). 

Místo konání: areál ředitelství Ostravských městských lesů a zeleně, s.r.o. v Ostravě-Zábřehu 

Typ závodu: Tratě s pevným pořadím kontrol. 

Mapy: dvě speciální pro OB s názvem „Bělský les APK“ z roku 2018, v měřítku 1:10000, e = 2 m 
v kategorii A a mapa s názvem „Výukový areál Bělský les“ z roku 2016 v měřítku 1 :3500, e=2 m pro 
kategorii B. 

Celkem závodníků: Přihlášeno 23, prezentovalo se jen 9 (ostatní odradilo deštivé počasí v noci), 
závodilo 9 závodníků (6 v kategorii A, 3 v kategorii B), 4 diváci, resp. pomocníci 

Hodnocení: Závod proběhl za krásného, slunečního i když trochu chladného podzimního počasí, když 
teplota se pohybovala mezi 13-15°C, v lese bylo příjemně. Kladem bylo, že všichni účastníci 
absolvovali pochod bez nepříjemností, bez úrazů a vyslovovali spokojenost s tratěmi i když trať A byla 
náročnější co do situování kontrolních stanovišť (prohlubně, jámy) a vlhké podloží po nočním dešti. 

 Výsledky závodu podle kategorií 

Kategorie A (3,5 km, 20 m, 10 K)  Kategorie B (2,3 km, 10 m, 9 K) 
1. Hrnčárková Jana   69:48  1. Dudová Jana   43:10  
2. Darmovzalová Marie   73:33  2. Koloczek Albín  45:03  
3. Šebestíková Věra   75:50      Mísařová Stanislava  45:03  
3. Čermáková, Jedličková, Lysáková 96:02        
 
 Děkujeme všem účastníkům závodu za jejich skvělý přístup k orienťáku a odvahu s jakou se 
rozhodli zdolat nástrahy orientačního pochodu. Věříme, že kromě sportovního zážitku je uspokojil i 
pobyt v podzimní přírodě v zajímavé lokalitě Ostravy a že je dnešní náročný závod neodradí od 
dalších vycházek s mapou pro orientační běh a od dobrodružství spojeného s hledáním kontrol. 

 Děkujeme i pomocníkům z řad Sdružení seniorů při ČD OSŽ Ostrava (Helena Čiklová-reportáže 
do médií, Stanislav Oboril – fotoreportáž, Miluše Kučerová - zpracování výsledků a kontrola průkazů), 
a ze SK OB Ostrava (Pavol Chylík a Josef Kroča – kontrola a pomoc soutěžícím na trati). 

V Ostravě dne 3.10.2019 

 Holubová Ludmila v.r.      Juřeník Josef v.r.
 Ředitelka závodu      Hlavní rozhodčí závodu 


