
PRVNÍ  KUFR  2009 
 

ROZPIS 
 

1. závod oblastního žebříčku Hanácké oblasti, závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 
 
Datum konání : sobota 28. března 2009 
 
Shromaždiště : Buková, okres Prostějov - kulturní dům 
 
Pořadatelský Český svaz orientačního běhu, Hanácká oblast 
orgán : 
 
Pořadatelský  TJ Sokol Čelechovice na Hané - CEL 
subjekt :  Sportovní klub Prostějov - JPV 

 
ředitel závodu : Jiří Janeček 
hlavní rozhodčí : Jiří Tomášek 
stavitel tratí : Marcel Skřivánek 

 
Kategorie :  D10N (fáborky), D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 

H10N (fáborky), H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C, 
H65C 
HDR - rodiče s dětmi - klasické nefáborkované, P - kategorie pro příchozí 

 
Přihlášky : do soboty 21.03.2009 (datum obdržení) v přihláškovém systému Hanácké oblasti 

http://www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu : 
mchmelar@volny.cz 
 
V přihlášce uveďte :  
registrační číslo, kategorii, číslo SI čipu, jméno, licenci, případně požadavek na star-
tovní čas (změny času při prezentaci již nebudou prováděny). 
Přihlášky doručené od 22.3.2009 do čtvrtka 26.3.2009 do 17:00 +50% 
Od čtvrtka 26.3.2009 od 17:00 +100% a jen dle možností pořadatelů v rámci vol-
ných míst, nebo do kategorie příchozích. 

 
Vklady : žactvo, HDR, P 30,00 Kč, ostatní 50,00 Kč 
 
Způsob úhrady : 1. Vklady uhraďte na účet č. 158069091/0600 - GE Money Bank, a.s. - majitel účtu SK 

Prostějov, Sportovní 1, 796 01 Prostějov. Jako variabilní symbol uveďte 270328 + 
číslo oddílu dle platného adresáře ČSOB, jinak Vaše platba nebude identifikována. 

2. V hotovosti přímo na prezentaci. 
 
Prezentace : ve shromaždišti od 09.00 do 10.30 hodin 
 
Start :  000 = 11.00 hodin, vzdálenost na start do 2 000 m 
 
Cíl :   těsně vedle startu - možnost odložení věcí 
 
Mapa :  KABELÁŘ, 1 : 10 000, E = 5 m, stav podzim 2008 
 
Terén : typicky hanácký, mírně kopcovitý se strmými svahy okrajových údolí, les porostově 

pestrý, výskyt kupek a skalek 
 
Ražení :  SPORTident 
   Poplatek za zapůjčení SI čipu : 10,00 Kč 
 
Časový program : 09.00 ÷ 10.30 hod. prezentace 

11.00 hod.   zahájení startu 
do 14.30 hod.  vyhlášení výsledků 



 
Ceny :  první tři závodníci v každé kategorii obdrží diplom a drobné ceny 
 
Informace :  www.obhana.cz 
  Jiří Janeček - mobil 724 205 964 
 
Parkování :  v obci dle pokynů pořadatelů 
 
Občerstvení : zajištěno v bufetu na shromaždišti (pivo, limo, káva, čaj, cukrovinky, párky atd.) 
 
Upozornění : - závodí se dle platných “Pravidel OB” 

- všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí 
- bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu na shromaždišti, násle-

dující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění 
- tratě D10C, H10C jsou klasické, nefáborkované. Doprovod je možný pouze 
v kategorii HDR 
- závodníci kategorií D20, H20 startují v kategoriích D21, H21 

 
Schvalovací doložka : Tento rozpis byl schválen soutěžní komisí HO dne 28.02.2009. 
 
 

Jiří Janeček         Jiří Tomášek 
ředitel závodu         hlavní rozhodčí 


