
Sprintový pohár o cenu města Štramberka  

 

P O K Y N Y  
________________________________________________________________________ 

************************************************************************************* 

Upozornění: 1, Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod bude probíhat za provozu, na přebězích 

přes komunikace budou asistovat pořadatelé a městská policie, přesto dbejte zvýšené 

opatrnosti. Lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění 

2, !!! Přísný zákaz běžet v botách s hřeby !!!  

3, Parkování v samotném městě Štramberku je velmi komplikované, žádáme tedy všechny 

účastníky, aby nejezdili vlastními auty do centra. Pro všechny přihlášené bude 

ZDARMA zajištěna doprava autobusem.  

 

************************************************************************************* 

Pořadatel: OOS SK Prostějov ve spoluprácí s oddílem SK OB Ostrava 

Datum: sobota 18.5.2013 

Centrum: Štramberk, areál „Staré školy“ v těsné blízkosti Náměstí – možnost odložení věcí, věci 

však nebudou pořadatelem hlídány  

Prezentace: v centru závodu žebříčku B v kempu „U Kateřiny“ od 15 do 17 hodin, poté od 17.10 

v centru závodů (cílovém prostoru)  

 Na závod se bude možné přihlásit i v průběhu závodu žebříčku B ! 

Organizace závodu :  

- z kempu „U Kateřiny“ bude pro účastníky organizována kyvadlová doprava autobusem 

do centra závodu (zastávka v blízkosti Náměstí, na kterém bude cíl závodu)  

Odjezdy autobusu : 17.00, 17.20, 17.40  

- poté možnost uložení věcí blízko cíle v centru závodu areál „Staré školy“  

- cesta na start (v blízkosti jeskyně Šipka) bude značena modrobílými fáborky, měří 700 

m s převýšením 35 metrů 

- doprava po skončení závodu do kempu – nebude organizována 

Informace: veškeré informace najdete na http://www.ob.skprostejov.cz nebo  

  ev. informace poskytne Dušan Vystavěl,orienteering@geodetika.cz,mob.tel. 602 730 417 

Start 00: start 700 m, značeno modrobílými fáborky 

Cesta na start vede frekventovanou cestou, provoz nebude omezen – dbejte osobní 

bezpečnosti ! 

Mapa:    Štramberk, 1 : 4 000, E = 2,5 m, stav jaro 2013, mapoval Josef Marduk, rozměr A4, mapa 

bude vodovzdorně upravena. Mapy se v cíli odevzdávají do času posledního 

startujícího.   

Terén : kopcovitý, částečně les (40%), částečně městská zástavba (60%), doporučená obuv – 

orienťácké boty BEZ hřebů.  

 

 

http://www.ob.skprostejov.cz/
mailto:orienteering@geodetika.cz


Kategorie a tratě :  

- z důvodu nízkého počtu přihlášených předem zůstaly zachovány nominační kategorie 

DM, HM, DS, HS. Závodníci mladší než 11 let běží v kategorii HDR, na které můžou 

běžet samozřejmě i bez doprovodu. Všichni závodníci starší 16 let běží na tratích D 

Open a H Open.  

- orientační délky tratí  

  

Kategorie Délka 

DM 1,5 km 

HM 1,6 km 

DS 1,9 km 

HS 2,1 km 

HDR 1,4 km  

D Open 2,1 km 

H Open 2,3 km 

PŘÍCHOZÍ 1,0 km 

 

KATEGORIE PŘÍCHOZÍCH MÁ START A CÍL PŘÍMO NA NÁMĚSTÍ A BUDE VELMI 

JEDNODUCHÁ, URČENÁ PRO NEJŠIRŠÍ VEŘEJNOST.  

Popisy kontrol : každý závodník si samoobslužně vyzvedne v centru závodu piktografické popisy  

Občerstvení : po doběhu voda se sirupem (iontovým nápojem), poté máte možnost si v   

  místních restauracích zakoupit jídlo a pití dle vašeho výběru.   

WC  : pouze omezeně ! domluveno je bezplatné použití WC v restauraci/hotelu Jaroňkova 

pekárna, cestou na start moc nelze !!! 

Funkcionáři :  ředitel - Dušan Vystavěl 

 hlavní rozhodčí – Jindřich Smička, R1 

 stavitel tratí – Josef Juřeník, Dušan Vystavěl  

Vyhlášení výsledků: předpokládané vyhlášení výsledků v cca 19.30 hodin. 3 nejlepší závodníci 

v dětských kategoriích budou odměněni.medailemi a drobnými cenami.  

 

SPRÁVNÝ SMĚR A UŽIJTE SI  ZÁVOD VE ŠTRAMBERKU PREMIÉROVÝ 

V TOMTO TISÍCILETÍ  
 

 

 

za pořadatele : Josef Juřeník, Hanka Svěchotová, Petr Hynek, Jindra Smička a Dušan Vystavěl  

     

       


