
Český svaz orientačních sportů 

Oddíl orientačního sportu SK Prostějov 

R O Z P I S   Z Á V O D U 

„KOMPAS 2015“ 

Oblastní žebříček Hanácké oblasti jednotlivců (4.HŽP) a štafet (4.HŽŠ) 

Oblastní žebříček Valašské oblasti jednotlivců (10.OŽ) 

Veřejný závod  jednotlivců a štafet v orientačním běhu 

 

Datum konání  sobota 3. října krátká trať (dopoledne) a štafety (odpoledne) 

 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů 

 

Pořádající subjekt Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV) 

 

Centrum závodů dopoledne – Dub nad Moravou, Bolelouc - výletiště (okr. Olomouc)  

   odpoledne – Citov, mlýn (okr. Přerov) 

 

Prezentace  dopoledne – v centru výletiště Bolelouc – 8.30 – 9.30 hodin 

   odpoledne – v centru mlýn Citov – 13.30 – 14.00 hodin 

 

Kategorie  závod na krátké trati: 

D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 

H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C 

D10C, D12C, H10C, H12C, D10N (smajlíci), H10N (smajlíci) 

HDR* (rodiče a děti) – (smajlíci) * „Rodič má být doprovodem, nikoli 

pohonem“ – Antonín Věžník – 3.7. CSM Jevíčko  

P – jednoduchá trať pro příchozí (2 – 3 km) 

T – tréninková trať (4 – 6 km) 

závod štafet:  

DH12, D14, H14, D15 – 99**, H15 – 99**  

Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Sekce OB.  

** Na základě dobrých zkušeností a pozitivních ohlasů z předchozího závodu v 

Plumlově  

 

Přihlášky prostřednictvím svazového systému ORIS http://orientacnisporty.cz/oris 

(preferujeme), výjimečně emailem na adresu mchmelar@volny.cz 

   nejpozději do 28.9.2015 (23.59) – 1. termín, ev.29.9.2015 (23.59) – 2. termín  

   Po těchto termínech (na místě) jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.  

 

Vklady      1.termín 2.termín  Na místě 

D/H 16 C – 55C + H65C 80 Kč  100 Kč  120 Kč 

D/H 10 N,C  – 14C, T 50 Kč  60 Kč  70 Kč 

Příchozí   30 Kč  30 Kč  30 Kč 

štafeta žactvo  150 Kč  195 Kč  240 Kč 

štafeta ostatní  240 Kč  300 Kč   360 Kč 

http://orientacnisporty.cz/oris
mailto:mchmelar@volny.cz


Zapůjčení SI čipu  10 Kč/1 závod 10 Kč  10 Kč 

 

 

Úhrada vkladů Převodem na účet pořadatele 249075059/0300 – ČSOB, a.s., Poštovní 

spořitelna, variabilní symbol 0310xxxx, kde xxxx je číslo oddílu/klubu dle 

adresáře ČSOS na rok 2015. Majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 

796 01 Prostějov, IČ 228 97 488  

 

Ubytování pořadatel nezajišťuje  

 

Parkování na obou shromaždištích bezplatné – v Dubu na louce u výletiště, v Citově na 

místních komunikacích – DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY a nestavějte auta 

před vjezdy.   

 

Občerstvení v cíli voda a iontový nápoj. Na obou shromaždištích bude zajištěn stánkový 

prodej obvyklého sortimentu. 

 

Zdravotní služba v cíli dopoledního i odpoledního závodu 

 

Vzdálenosti dopoledne: 

 parkoviště  - shromaždiště 100 – 500 m 

 shromaždiště – start + cíl cca 1200 m !!! 

 (cíl v blízkosti startu, možnost odložení věcí)  

 odpoledne:  

 parkoviště  - shromaždiště 100 – 500 m 

 shromaždiště – start/cíl  cca 100 m 

  

Start  začátek startu – dopoledne – 10.00 hod. , odpoledne – 14.30 hod.  

 V kategorii HDR a P volný start na startovní krabičku (čas přidělí startér)  

 

Mapy Mapovali  (2008) Josef Marduk a Jan Drbal  

Revize (srpen 2015) Petr Hynek, Pavel Grulich 

 dopoledne (krátká trať) všechny kategorie  1:10000, E 2,5 m 

 odpoledne (štafety) všechny kategorie    1:7500, E 2,5 m  

Formát mapy – všechny kategorie – A4. Pro závod jednotlivců v mapníku, pro 

závod štafet bude mapa vytištěna na vodovzdorném papíře - PRETEX  

  

Terén  rovinatý lužní les – převážně listnatý, zajímavé mělké terénní tvary (mrtvá 

ramena řeky Moravy), bažinky, místy velice rychlý les, místy snížená 

viditelnost (hustníky)  

 

Hlavní činovníci ředitel závodu  Dušan Vystavěl, R1 

 hlavní rozhodčí Jiří Otrusina, R2 

 stavitelé tratí Petr Hynek (krátká),  Ondra a Dušan Vystavělovi (štafety) 

     

Případné protesty  pouze písemnou formou, doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 

v termínu dle čl. 26.1. Pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2. poštou na 

adresu: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1 , 796 01 Prostějov.  



 

Informace www stránky závodu http://ob.skprostejov.cz 

www stránky HO http://obhana.cz 

svazový informační systém ORIS http://orientacnisporty.cz/ORIS 

případně Dušan Vystavěl orienteering@geodetika.cz, 602 730 417 

 

Předpis závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu, Soutěžního řádu HO a 

Prováděcích předpisů k soutěžím sekce HO na rok 2015.  

 

Upozornění Všichni účastnící závodí na vlastní nebezpečí.  

 Prodejní a propagační činnost (vyjma akcí OB) je možná pouze po předchozím 

souhlasu ředitele závodů.  

 

Poděkování za podporu 

 

Závod se uskuteční za podpory obcí Dub nad Moravou a Citov a dále Olomouckého kraje. 

 
 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 17. 8.2015 a soutěžní komisí VO dne 4. 8. 2015.  

 

 

 

Jiří Otrusina         Dušan Vystavěl 

hlavní rozhodčí        ředitel závodu 
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