
Český svaz orientačního běhu –Hanácká oblast/ Olomoucký kraj 

 

P O K Y N Y   K  Z ÁV O D U  
 

 

Pořádající orgán : Český svaz orientačních sportů (ČSOS) 

Pořádající subjekt: Sportovní klub Prostějov (JPV) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Datum konání:  Sobota 16.10.2010    

Centrum: Plumlov – AUTOKEMP ŢRALOK (www.camp-zralok.cz) ; parkování ve vyhrazeném 

prostoru (vyznačeno na plánku), vzdálenost do centra cca 150 m – BUDE vybírán poplatek za 

parkování : osobní auto : 30,- Kč, autobus 100,- Kč  

 

 V centru závodu bude umístěno : 

 - prezentace 

 - vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí) 

 - start a cíl obou závodů  

 - záchody a sprchy  

- občerstvení (káva, čaj, pivo, limo, cukrovinky, párky, kuřecí stehna, hranolky, pstruzi ……) 

 - vyhlášení výsledků (i celoročního Hanáckého žebříčku štafet)  

  

 DODRŢUJTE VYMEZENÉ PROSTORY (VIZ. PLÁNKY) DO KTERÝCH 

NEVSTUPUJTE MIMO VLASTNÍ ZÁVOD ! 

 

 

 
 

Plánek - SPRINT 

http://www.camp-zralok.cz/


 
Plánek - ŠTAFETY 

 

Časový program :  

 

  8.30 – 10.00 – prezentace 

10.30 – START sprintu (vzdálenost cca 150 m, na okraji areálu kempu) 

12.30 – předpokládané ukončení závodu ve sprintu 

14.00 – START štafet (přímo v areálu) po vlnách  

16.00 – předpokládané ukončení závodu 

16.30 – vyhlášení výsledků 

 

   

Start štafet : 14.00 H21, D18, H140  

14.05 D21, H14, D14 

14.10 H18, MIX, D105 

14.15 H105, DH12 

 

Startovní čísla : při závodě štafet všichni závodníci poběží se startovními čísly, které se po doběhu odevzdávají 

 

Divácké úseky :  SPRINT – divácký úsek mezi kontrolami 60 a 50 (délka cca 100 m), po tomto úseku 

vzdálenost do cíle 300 – 500 m (včetně doběhu z poslední kontroly) 

 ŠTAFETY – divácký úsek mezi kontrolami 90 a 42 (délka cca 100 m), po tomto úseku 

vzdálenost do cíle 400 – 600 m (včetně doběhu z poslední kontroly) 

 

Odevzdání soupisek štafet : 

- vyplnění na internetu (přihláškový systém obhana) do pátku 15.10.2010 do 20.00 hodin – 

PREFERUJEME ! 

- na prezentaci v den závodu (tj.16.10.) od 8.30 do 10.00 hodin 

- případné drobné změny budou akceptovány do 13.00 hodin 

  

Informace: www.obhana.cz; www.ob.skprostejov.cz 

 Dušan Vystavěl – tel.z. 582 330 238, mobil 602 730 417  

 

http://www.obhana.cz/
http://www.ob.skprostejov.cz/


 

 

Mapa:  Dopoledne :  

Ţralok 2010, 1:4 000, E = 2,5 m, stav říjen 2010, formát A4, vodovzdorně upravena, mapový 

klíč ISSOM 

Odpoledne :  

Obora 2010, 1:5 000, E = 2,5 m, stav říjen 2010, formát A4, vodovzdorně upravena, mapový 

klíč ISOM   

Mapy  se po doběhu VYBÍRAJÍ ! Po sprintu do oddílových sáčků, při štafetách se 

odhazují na označeném místě. Doba výdeje map (z dopoledního i odpoledního závodu 

zároveň) bude upřesněna rozhlasem. Závodníkům, kteří se budou účastnit pouze 

dopoledního závodu budou mapy zaslány poštou na oficiální poštovní adresu uvedenou 

v Adresáři ČSOS – v ţádném případě tyto mapy NEBUDOU vydávány před startem 

závodu štafet !  

     

Popisy:  Dopoledne :  

piktogramy budou k dispozici na startu v druhém koridoru 

Odpoledne : 

piktogramy budou natištěny na mapách 

    

Ražení:  Elektronické – Sportident, případné zapůjčení čipu při prezentaci za poplatek 10,- Kč  

 

Funkcionáři:  Ředitel závodu :    Dušan Vystavěl 

Hlavní rozhodčí :    Jindřich Smička 

Stavitelé tratí :     Petr Hynek, Daniel Vláčil, Dušan Vystavěl 

  

Výsledky : Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti (www.obhana.cz ) a  

 na stránkách SK Prostějov (www.ob.skprostejov.cz) 

 

Vyhlášení výsledků :  

 SPRINT :  

- drobné ceny pro VŠECHNY účastníky v kategorii HDR – při vyčtení čipu  

- vyhlášení výsledků žákovských a dorosteneckých kategorií (včetně DH10N) proběhne zhruba 

ve 13.00 hodin (přesný čas bude vyhlášen rozhlasem) v centru, závodníci obdrží diplomy a 

ceny  

- ostatní kategorie nebudou vyhlašovány 

ŠTAFETY :   

 - vyhlášení výsledků žákovských a dorosteneckých kategorií proběhne zhruba v 16.00 hodin 

(přesný čas bude vyhlášen rozhlasem) 

 - ostatní kategorie nebudou vyhlašovány 

 - vyhlášení výsledků celoročního Hanáckého žebříčku štafet proběhne ihned po vyhlášení 

finálového závodu. První tři štafety v žákovských a dorosteneckých kategoriích obdrží medaile, 

vítězné štafety v ostatních kategoriích (včetně MIX) obdrží věcné ceny poživatelného 

charakteru  

 

Předpis : Závodí se podle platných Pravidel OB ČSOS a Soutěžního řádu HO.  

 

Upozornění : 1, Závodníci závodí 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. 

 2, Zákaz vstupu do oplocenek, na nově vysázené paseky a na soukromé pozemky vyznačené 

mapovou značkou 527 „Privátní prostor“ 

 

PŘEJEME VÁM SPRÁVNÝ SMĚR ! 
 

za pořadatele :  

 

Dušan Vystavěl       Jindřich Smička 

ředitel závodu       hlavní rozhodčí 

http://www.obhana.cz/
http://www.ob.skprostejov.cz/

