
P O K Y N Y 
9. závodu oblastního žebříčku Valašské oblasti, 4. závodu podzimního oblastního žebříčku Hanácké 

oblasti a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců, zařazeného do HSH Rankingu, koef. 1,00 

 

Pořadatelský subjekt:  Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci – oddíl OB 

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

a s intervalovým startem 

Datum konání:  sobota 4. října 2014 

Centrum:  Daskabát, hřiště - GPS N 49°34´40.216“, E 17°27´9.139“  

Parkování:  V obci na odstavných plochách u hlavní cesty dle pokynů pořadatelů, 

bezplatně 

Časový program:  9.30 – 10.30 prezentace v centru závodu 

 11.00 - Start 00 

 14.30 – předpokládané vyhlášení výsledků  

Převlékání:  V centru závodu, možnost postavení oddílových tunelů. v případě deštivého 

počasí je možnost převlékání v klubovně hřiště. 

Vzdálenosti:  Parkování – centrum: 0 - 500 m 

 Centrum – start: 800 m, modrobílé fáborky, 

 Cíl – Centrum: 0 m  

Mapa:  Daskabát, měřítko 1:10 000, E=5m, stav 4/2014, revize 9/2014, mapový klíč 

ISOM2000, formát A4, mapoval Jiří Zelinka. Mapy budou pro všechny 

kategorie v mapníku.  

Zvláštní mapové značky:  Zelené kolečko – výrazný strom  

 Černý křížek – jiný umělý objekt  

 Hnědý křížek - plošinka  

Terén:  Mírně členitý s hustou sítí komunikací, porostově velmi různorodý, místy s 

řadou terénních detailů.  

Ražení:  Elektronické, SportIdent  

 Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. V případě poruchy jednotek SI 

na kontrolách je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením 

kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je 

povinen závodník předat ke kontrole v cíli.  

Vyčítání čipů:  V centru závodu. Každý závodník je povinen si svůj čip nechat vyčíst, a to také 

v případě, že svůj závod nedokončí. 

Zakázaný prostor:  Veškerý prostor lesa vyjma cesty na start 

Tratě:  Dle soutěžního řádu  

 - Občerstvovací stanice (voda, iontový nápoj) je vyznačena na mapě.  



 - V lese se vyskytují na několika místech zbořené ploty, které jsou z pletiva. 

Tratě se jim z bezpečnostních důvodů většinou vyhýbají, pokud však bude Váš 

postup procházet přes tyto ploty, dbejte zvýšené opatrnosti.  

Start:  00 = 11:00, intervalový, HDR a P libovolně v čase od 00 do 90 

Popisy kontrol:  Formou samoobsluhy v centru závodu 

Časový limit:  Dle soutěžního řádu ČSOS 

Výdej map:  Mapy budou odebírány v cíli závodu do času startu posledního závodníka.  

WC a mytí:  V centru závodu  

Zdravotní péče:  V centru závodů. 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. 

Výsledky:  Budou průběžně vyvěšovány v centru. Celkové výsledky budou na webových 

stránkách www.obhana.cz a na stránkách závodu 

http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2575 a http://4hzp-uol.webnode.cz . 

Vyhlášení výsledků:  závodníci na 1. – 3. místě ve všech kategoriích obdrží drobné věcné ceny a 

diplomy, všichni závodníci kategorie HDR dostanou drobnou cenu po doběhu 

Jury závodu:  Členství bude nabídnuto závodníkům Tomáši Novotnému (ZLH), Martinu 

Sadílkovi (VIC) a Kristýně Skyvové (STE) 

Funkcionáři závodu:  ředitel závodu: David Kopecký 

 hlavní rozhodčí: Ivana Poklopová, R3 

 stavitel tratí: Robert Binar 

Informace:  David Kopecký – mobil: 608 252 722; email: kopecky@ueb.cas.cz 

Protesty:  Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je 

možno zaslat protest proti výsledkům: Sportovní klub UP, U Sportovní haly 2, 

772 00 Olomouc. 

Občerstvení:  Po doběhu (voda, iontový nápoj), v centru závodů zajišťují členové SK UP 

Olomouc prodej domácích dobrot. V restauraci Na hřišti bude prodej teplého 

jídla (guláš, dobroty z udírny a jiné) a nápojů. 

Upozornění 1:  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 

ředitele závodů. 

Upozornění 2:  Z kategorie P se lze bezplatně přehlásit do kategorie T (emailem na 

kopecky@ueb.cas.cz či při prezentaci v místě závodu do 10:30) 

Poděkování:  Pořadatelé děkují obci Daskabát (zejména panu starostovi Antonínu 

Venclíkovi, paní Tománkové a provozovatelům restaurace Na hřišti panu a 

paní Václavíkové) za pomoc a spolupráci při přípravě a zabezpečení závodu a 

sponzorům (Benešovo cukrářství Svatý Kopeček, Nestle a.s., DSL Food) za 

poskytnutí cen pro závodníky. 

 David Kopecký       Ivana Poklopová 

 ředitel závodu        hlavní rozhodčí 
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