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PETRUŠOVSKÝ DIVOČÁK 
3. závod Hanáckého žebříčku podzim 2010 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 

Memoriál Majky Chmelařové 
 

POKYNY 
 

 

Pořadatel: Klub vytrvalostních sportů Šumperk  

 

Centrum: Restaurace u Němců, Petrušov; GPS: 49°48'16.466"N, 16°43'34.628"E 

 

Druh závodu:  klasická trať, závod zařazený do HSH rankingu, koeficient 1,00 

 

Prezentace: v centru do 10:00. Při prezentaci nebudou prováděny změny časů! 

Prosíme o odhlášení všech závodníků, kteří se závodu nezúčastní, uvolníte místo ve 

startovce pro dohlášky. 

 

Parkování: v omezeném mnoţství na parkovišti vedle Restaurace u Němců. Zbytek v obci podél 

příjezdové komunikace - dbejte pravidel silničního provozu. 

Parkování je organizováno pořadateli, parkovné se nevybírá. 

 

Šatny:  lze vyuţít sál restaurace. Platí přísný zákaz vstupu do těchto prostor v jakékoliv 

běžecké obuvi! 

 

Start: 00 = 11:00 hod., vzdálenost 1 100 m od centra po modrobílých fáborcích. 

Kategorie HDR startuje libovolně v době od 10 do 80. 

Kategorie P startuje libovolně v době od 20 do 80. 

Cesta na start vede částečně po silnici. Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti. 

 

Mapa: Černý důl, 1:10 000, E=5 m, stav září 2010, formát A4, mapovali Radim Ondráček a Tomáš 

Leštínský (2010). 

Mapy jsou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 

Zvláštní mapové značky: zelený kříţek vývrat 

 hnědý kříţek plošinka 

 zelené kolečko výrazný strom 

černý kříţek jiný umělý objekt 

 

Terén: kopcovitý terén, který odděluje na dvě části centrální údolí. V oblasti v minulosti probíhala 

těţba nerostných surovin, jejímţ pozůstatkem je velké mnoţství lomů a dalších terénních 

útvarů. Ve svazích a lomech mnoţství skalek, kamenů atd. Les je smíšený. V prostoru se 

nachází průměrně hustá nepravidelná síť komunikací všech typů. 

 

Tratě:  viz popisy kontrol, popř. web závodu. 

 

Popisy kontrol:  v centru závodu, formou samoobsluhy. 

 

Cíl:  vzdálenost 500 m od centra po červenobílých fáborcích. V cíli budou odebírány mapy do 

času startu posledního závodníka. 

 

Časový limit:  130 minut pro všechny kategorie. 

 

Vyčítání SI: v centru. Kaţdý závodník je povinen neprodleně po svém příchodu vyčíst svůj SI čip. 
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Hygiena: WC v centru. 

 

Zakázané prostory: veškeré závodní prostory mimo cesty na start a z cíle. 

 

Občerstvení:  nápoj po doběhu v centru závodu. V centru Restaurace u Němců s obvyklým sortimentem – 

pivo, limo, guláš, párky, klobásy, polévka… 

 

Vyhlášení vítězů:  přibliţně ve 14:00 v centru závodu. Ţákovské kategorie, HDR a P 1.-3. místo. Ostatní pouze 

vítěz. 

 

Zdravotní zabezpečení: závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc 

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

účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 

Upozornění:  po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena moţnost zakreslit 

své postupy pro kaţdého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle svých 

moţností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz bude 

uveden na stránce závodu. 

 

Jury:  členství bude nabídnuto: Chmelař Miroslav (JPV), Král Václav (SSU), Jirka Michal (PTE) 

 

Předpis:  závodí se dle platných pravidel OB a Soutěţního řádu Hanácké oblasti. 

 

 

 

Petr Turczer 

ředitel závodu 

 

Zdeněk Janů ml. 

stavitel tratí 

 

Jaromír Šrámek (R2) 

hlavní rozhodčí 
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