
Krajské finále přeboru škol v orientačním běhu 2017 
 

10. 5. 2017 – Teplice nad Bečvou 

 

POKYNY 
 

Centrum:  Lázeňský dům Bečva, vestibul a tělocvična v lázeňském domě. V centru jsou záchody 

a prostor na převlékání a odložení věcí.  

 V CELÉM OBJEKTU LD BEČVA DODRŽUJTE ČISTOTU A CHOVEJTE SE JAKO SLUŠNÍ 

LIDÉ! RESPEKTUJTE PACIENTY A TO, ŽE V LÁZNÍCH PROBÍHÁ NORMÁLNÍ PROVOZ.  

 

Prezentace:  od 9:00 do 10:00 hodin, závodníkům, kteří nevlastní čip bude zdarma zapůjčen  

 

Start:  00 v 10:15 hodin, vzdálenost na start od centra 200m  

 

Rozcvičení:  rozcvičení a rozběhání je možné pouze v parčíku na protilehlém břehu řeky Bečvy, 

k dispozici je pro každého tréninková mapka, kterou si závodníci můžou vyzvednout 

zdarma u prezentace 

 

Mapa:  Teplice nad Bečvou 2017, 1:4000, ekvidistance 2,5 metru, mapoval březen 2016 Bob 

Háj, revize duben 2017 Petr Hynek. Mapy jsou vytištěny na vodovzdorném papíře 

(většina kategorií), nebo zabaleny v mapníku (kategorie D9 a H9) 

 

Parametry tratí:  

  

 

UPOZORNĚNÍ:  středem závodního prostoru prochází silnice III.třídy (Hranice – Teplice) a některé 

(zejména delší) tratě přes ni vedou. Tuto silnici je dovoleno překonávat pouze na 

vyznačených místech (v mapě vyznačeno mapovou značkou), v terénu páskou a také 

bude přítomen pořadatel. Před každým přeběhem je umístěna kontrola – 

nezapomeňte ji narazit, poté se rozhlédněte a až pak přebíhejte silnici na 

vyznačeném místě.   

  

KATEGORIE DÉLKA (km)  PŘEVÝŠENÍ (m) POČET KONTROL 

D3 1,6 30 8 

D5 1,8 50 12 

D7 2,1 80 12 

D9 2,8 95 17 

DS 2,9 110 20 

H3 1,7 35 10 

H5 2 55 10 

H7 2,3 90 15 

H9 3,2 100 20 

HS 3,6 145 22 



 

Popisy kontrol:  budou k dispozici na shromaždišti a také jsou natištěny na mapách 

 

Občerstvení:  po doběhu každý obdrží 0,5 l láhev Hanácké kyselky. Prázdné láhve prosíme třídit a 

vyhodit do označených košů – před vyhozením sešlápnout! Děkujeme!  

 Pro další občerstvení můžete využít lázeňské restaurace a stánků s občerstvením.  

 

Časový pořad: 9:00 – 10:00  prezentace 

 10:15 – 11:25 start závodu  

cca 12:30 vyhlášení výsledků (přesný čas bude upřesněn rozhlasem). Vyhlášeni 

budou první tři jednotlivci v každé kategorii a první tři týmy v obou 

kategoriích.  

 

Závod se uskuteční za podpory Lázní Teplice nad Bečvou, Hanácké kyselky a firem GEODETIKA 

Prostějov a RESTA Brodek u Konice.  

 

 

  Jiří Otrusina          Dušan Vystavěl 

  hlavní rozhodčí       ředitel závodu  

 

 

 

   

 


