
ROZPIS ZÁVODU 

FINÁLE ZIMNÍ LIGY HO 2014/15 

spojené se slavnostním otevřením Areálu pevných kontrol 
orientačního běhu Prostějov – Hloučela 

 

Datum:  sobota 14. března 2015 

Pořadatel: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov 

Centrum: stadion SK, Sportovní ulice č.1, Prostějov  

Start:  00 = 11.00 hodin 

Prezentace: od 9.00 do 10.30 v centru závodu 

Vzdálenosti: Parkování – centrum: do 300 m, parkování v přilehlých ulicích, dodržujte 
dopravní předpisy, nestavte se na zákazy, před vjezdy a vyhrazená parkoviště 

  Centrum – start: 100 m, prostor pro rozcvičování bude vyznačen v pokynech 

  Centrum – cíl: 50 m  

Typ závodu: závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

Kategorie: D10, D14, D18, D19, D35, H10, H14, H18, H19, H35, H50, HDR (rodiče s dětmi 
– UPOZORNĚNÍ: trať kategorie HDR bude jednoduchá, ale bez fáborků či 
„smajlíků“, které nelze vzhledem k místním podmínkám použít), P (příchozí) 

Ražení: Elektronické, SPORTident – zájemcům o start - nevlastnícím elektronický čip - 
zapůjčíme za poplatek 10,- Kč 

Přihlášky: do neděle 8.března 2015, do 23.59 hod. prostřednictvím přihláškového 
systému ORIS. Pro neregistrované lze přihlášku také poslat emailem na 
adresu: mchmelar@volny.cz 

UPOZORNĚNÍ: V kalendáři závodů naleznete závody Zimní ligy až po kliknutí na 
„Zobrazit včetně lokálních závodů“ 

Vklady: V řádném termínu kategorie DH10, DH14, HDR a P – 20,- Kč, ostatní kategorie 
– 30,- Kč. Přihlášení po termínu, nebo na místě + 10,- Kč tj. 30,-, resp. 40,- Kč. 

Způsob platby: V hotovosti u prezentace 
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Mapa: Prostějov – Hloučela, měřítko 1:5000, interval vrstevnic 2 m, stav X/2014, 
mapoval a kreslil Bohumil Háj. Tisk: Žaket Praha 

Terén: rovinatý, příměstský les, sídliště 

Vyhlášení výsledků: v cca 13.30 hodin, bude upřesněno rozhlasem. Vyhlášeni a odměněni 
cenami budou první tři závodníci v každé kategorii 

Občerstvení:  voda a iontový nápoj po doběhu 

Informace: orienteering@geodetika.cz 

Hlavní pořadatelé: ředitel závodu – Dušan Vystavěl 

   stavba tratí – Jiří Otrusina 

 

Závod je uspořádán za podpory  

Statutárního města Prostějova a Olomouckého kraje 
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