
POSLEDNÍ KUFR 
Rozpis 

8. závodu Hanáckého žebříčku podzim  
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců 

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

kraje. 
Pořádající subjekt: Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov  
Klasifikace závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

a intervalovým startem. 
Datum:   3. listopad 2012 
Centrum závodu: Mostkovice, sokolovna u fotbalového hřiště,  

GPS 49°28'19.047"N, 17°3'26.291"E. 
Prezentace:  9.00 – 10.15 v centru závodu. 
Start:   11.00 hod., intervalový. 
Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C,  

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, DH10N 
– fáborkovaná trať bez doprovodu, P – trať pro příchozí,  
HDR – nefáborkovaná trať, s doprovodem. 

Vklady:  DH10C, DH10N, DH12C, DH14C 40,-Kč/60,-Kč (základní/zvýšený),  
HDR a příchozí 40,-Kč, ostatní 70,-Kč/100,-Kč,  

   zapůjčení čipu 10,- Kč. 
Přihlášky: Do 30. 10. 2012 do 24.00 hod. přes přihláškový systém OBHaná, výjimečně 

emailem na adresu mchmelar@volny.cz. Přihlášky po termínu za zvýšené 
startovné dle možností pořadatele, s výjimkou P a HDR. 

Forma úhrady: Vklady zasílejte na účet SK Prostějov 249075059/0300, var.s. 27 + č. oddílu 
dle adresáře ČSOS, nebo platba v hotovosti u prezentace. 

Mapa:   Mostkovice, 1:5000, E = 2,5 m, ISSOM, revize 2012, formát mapy A3.  
Vodovzdorně upravené. 

Systém ražení:  Elektronické, Sportident. 
Terén:   Střídavě příměstský les, chatová oblast, vesnická zástavba. 
Parkování:  V obci v blízkosti centra, dle pokynů pořadatelů, bez poplatku. 
Vzdálenosti:  Centrum–start: do 2000 m, 
   Centrum–cíl: do   100 m. 
Občerstvení: Po doběhu v cíli, bufet v centru s klasickým sortimentem (pivo, limo, uzeniny, 

cukrovinky...). 
Vyhlášení výsledků: Po skončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a cen. 
Informace:  http://ob.skprostejov.cz, email: sola@quick.cz nebo 724033175 – V. Soldán. 
Předpis:  Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti. 
Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní nebo 

propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. 
 
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu – Vladimír Soldán  
                         Hlavní rozhodčí – Daniel Vláčil (R2), 
   Stavitel tratí – Petr Hynek (R3). 
 

Jak se již stalo dobrou tradicí, přivítáme, když se dostavíte na start závodu ve  
„společenském“ oděvu (masce) – letos opět vyhodnotíme a odměníme nejlepší!!   
 
 
Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 12. 10. 2012.    
 

 
 
 
Vladimír Soldán      Daniel Vláčil  
ředitel závodu       hlavní rozhodčí 
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