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MLADOŇOVSKÝ DIVOČÁK 
4. závod žebříčku Hanácké oblasti jaro 2012 
3. závod žebříčku Valašské oblasti jaro 2012 

4. závod žebříčku Moravskoslezského kraje jaro 2012  
závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 

závod soutěže Odyssea 2012 
 

POKYNY 
 
 
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj 
 
Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 
 
Datum: sobota 21. dubna 2012 
 
Centrum: Mladoňov (12 km JV od Šumperka) // 49°55'32.711"N, 17°5'8.446"E // http://mapy.cz 
 
Druh závodu:  klasická trať 

4. závod žebříčku Hanácké oblasti jaro 2012 – jednotlivci 
3. závod žebříčku Valašské oblasti jaro 2012 – jednotlivci 
4. závod žebříčku Moravskoslezského kraje jaro 2012 – jednotlivci 
závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 
závod soutěže Odyssea 2012 – jednotlivci 

 
Parkování: organizované pořadateli v areálu místního zemědělského družstva (po zaplnění kapacity 

také na přilehlé komunikaci směr Třemešek). 
V rámci udržení průjezdnosti žádáme řidiče, aby dodržovali pokyny pořadatelů. Děkujeme. 
Bude vybíráno parkovné 20 Kč. 

 
Prezentace: do 10:00 v centru závodu. 

Při prezentaci nebudou prováděny změny časů! Prosíme o odhlášení všech závodníků, kteří 
se závodu nezúčastní, uvolníte místo ve startovce pro dohlášky. 

 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum … 0 – 1 000 m 
 centrum – start … 1 200 m 
 centrum – cíl … 800  m 
 
Šatny:  Využijte pro převlékání vlastních oddílových stanů, pro které bude v centru závodů 

vyhrazeno místo. 
 
Start: 00 = 11:00 hod., vzdálenost 1 200 m od centra po modrobílých fáborcích (cesta na start 

nevede přes cíl). 
Kategorie HDR startuje libovolně v době od 10 do 100. 
Kategorie P startuje libovolně v době od 20 do 100. 
Cesta na start vede částečně po silnici. Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti. 

 
Použitý způsob 
ražení: elektronické – SportIdent. Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. 

V případě selhání elektronického ražení razí závodníci do políček na mapě a tuto 
skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna 
v levém dolním rohu mapy. 
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Mapa: Kopka, 1:10 000, E=5 m, stav duben 2012, formát A4, mapovali Jan Vyoral a Zdeněk Janů 
jr. (2009). Revize Zdeněk Janů jr. (2012). 
Mapy jsou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 
Zvláštní mapové značky: zelený křížek vývrat 

 hnědý křížek plošinka 
 zelené kolečko výrazný strom 

černý křížek jiný umělý objekt 
 
Terén: kopcovitý, střídavá průběžnost, průměrná hustota komunikací, velké množství detailů 

(skály, kameny, kupky, bažinky, hustníčky,..). 
 
Tratě:  viz popisy kontrol, popř. web závodu. 
 
Popisy kontrol:  v centru závodu, formou samoobsluhy. 
 
Cíl:  vzdálenost 800 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. Každý závodník je povinen neprodleně po svém příchodu vyčíst svůj SI čip. 
 
Hygiena: WC (Toi Toi) a mytí v centru. 
 
Zakázané 
prostory:  veškeré závodní prostory mimo cesty na start a z cíle. 
 
Občerstvení:  nápoj po doběhu v centru závodu. V centru bufet s obvyklým sortimentem – čaj, káva, 

pivo, limo, rum, párky, oplatky 
 
Vyhlášení vítězů:  přibližně ve 14:30 v centru závodu. V žákovských kategoriích bude vyhlašováno 1.-3. místo. 

V HDR všichni doběhnuvší. V ostatních kategoriích vždy 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 každý 
účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

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

zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle 
svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz 
bude uveden na stránce závodu. 

 
Jury:  členství bude nabídnuto: Horčičková Eva (UOL), Chmelař Miroslav (JPV), Hlava 

Miroslav (KON)  
 
Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2012 (v souladu s 

těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů). 
 
Poděkování: děkujeme společnostem MARWOOD s.r.o. a Lesní statek TŘEMEŠEK, v.o.s., které 

jsou vlastníky lesa, v němž se běží, za umožnění uspořádání závodů 
 
Hlavní pořadatelé:  ředitel    Petr Turczer 
  hlavní rozhodčí   Zdeněk Janů jr. (R3) 
  stavitelé tratí   Aneta Vozdová (R3), Šárka Hnilicová (R3) 
 
 
 
 
 


