
R O Z P I S 

Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati v orientačním běhu a 

9. závodu Hanáckého žebříčku,   

veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců 

 

Pořádající orgán: ČSOS – Hanácká oblast / krajský svaz orientačních sportů Olomouckého 

kraje 

Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Bruntál – SBR 

Klasifikace závodu: klasická trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol

   a intervalovým startem. Rankingový závod s koeficientem 1,02.                            

Funkcionáři:    ředitel závodu:   Josef Sklenář    R 3 

                                  hlavní rozhodčí:   Petr Řeháček   R 3 

                                  stavitel tratí:    Rudolf  Kolář    R 1,  Stanislav Toman  R 3 

Datum konání:   23. června  2012 

Centrum:  osada Volárna  okr.  Bruntál,   GPS : 49°53'32.634"N, 17°29'11.595"E 

Prezentace:  v  sobotu 23. 6. od 9.00  do 10.00 hod. v centru závodu 
 
Start:   11.00 hod 

Kategorie:  Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati 

D12,D14,D16,D18,D20,D21,D35,D45,D55 

H12,H14,H16,H18,H20,H21,H35,H45,H55,H65 

Ostatní (nemistrovské) kategorie 

D10C, H10C,H21CK (cca 75% H21)  

veřejný závod DH10N, HDR, P3 (příchozí) 

 
  do16.6.    od 17.6.  
Vklady:   DH10N, DH10C, DH12, DH14   40,- Kč    60,- Kč 

HDR, P3    40,- Kč         40,- Kč 

ostatní kategorie   70,- Kč       100,-Kč        

půjčovné  SI čipu   20,- Kč 

  

Upozornění:  kategorie  D,H10N tratě fáborkované, HDR s doprovodem 

Mapa:   Červený kříž  1:10 000, E = 5m, pro všechny kategorie                                                                                      

                                      stav duben 2011, hlavní kartograf Jaromír Pospíšil, mapový klíč ISOM 2000,  
                                      revize – květen 2012, mapy budou vodovzdorně upraveny  
 

Terén:   podhorský les, množství cest  průseků, melioračních rýh a hustníků                      

Přihlášky:  do  16.6.2012 za základní vklady  přes přihláškový systém OB Haná     

                                  /http://www.obhana.cz/   výjimečně  e-mailem v povinném formátu ČSOS na 

                                  adresu  sbr.ob@seznam.cz   

                                  dodatečné přihlášky po termínu za zvýšené startovné do  20.6.2012  

                           po 20.6.2012 dle možností pořadatele. 

 

mailto:sbr.ob@seznam.cz


Způsob platby: veškeré platby zasílejte převodem na účet ČSOB č.ú:168747175/0300   

VS číslo klubu dle adresáře ČSOS do termínu přihlášek,   

bez úhrady nebude přihláška akceptována 

 

Informace: http://sbrob.webnode.cz, ředitel závodu: Josef Sklenář R 3  

sklenar@alfun.cz, tel.602 523 885 

 

Ražení:  elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu uveďte v přihlášce,   

                             při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700.- Kč 

 

Protesty:    přijímá hlavní rozhodčí s vkladem 200 Kč. Adresa na kterou je možné poslat 

                                 protest proti výsledkům - Sportovní klub orientačního běhu, Cihelní 1333/5,   

                                Bruntál 79201  

 

 

Přepokl. časy:  dle soutěžního řádu soutěží sekce OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti  

                                   

Občerstvení:   v centru závodů stánkový prodej /teplé jídlo, pití, cukrovinky / 

Upozornění:   Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Prodejní nebo propagační činnosti   

                                 pouze se souhlasem ředitele závodu 

 

Předpis:     Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 
                             v orientačním běhu v roce 2012. 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 14.5. 2012 

mailto:sklenar@alfun.cz

