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Haná Orienteering Festival 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokyny 
Hanácký žebříček jaro 2019 

Jarní žebříček MSKS 
Mistrovství Hanácké oblasti na klasické trati  

Mistrovství MSKS na klasické trati  
Rankingový závod s koeficientem 1,02 

 
 

Datum:    sobota, 13. dubna 2019 
Centrum závodu:  Stará Ves u Rýmařova, Kulturní dům: https://mapy.cz/s/3pBdu  
Prezentace:   V centru závodů v sobotu 13.4.2019, od 9.15 do 10.15 hodin 
Start 00:    11.00 hodin, intervalový. 
Start HDR, P, DH10N: tyto kategorie startují na startovní krabičku v libovolném čase od 20 do 80 
Vzdálenosti:   Parkoviště – centrum závodu: 250 m 

Centrum – start: 1100 m, převýšení 40 m, modrobílé fáborky, k dispozici 
bude tréninková mapka s vyznačenou trasou – shromaždiště – start 
Cíl – centrum: 0 m 

Časový limit:   120 minut pro všechny kategorie 
Mapa: „Stará Ves““, měřítko 1:10 000, E=5 m, stav 04/2019, mapovali Zdeněk 

Rajnošek a Petr Mareček. Mapy jsou tištěny na vodovzdorném materiálu 
Yupo. Formát mapy dle délek tratí (A5, A4, A3) 
Mapy se v cíli neodebírají (Fair Play). 

Zakázaný prostor:  Veškerný les jihozápadně od centra závodů 
Popisy: Popisy kontrol budou k dispozici v centru a tištěny na mapách. 
Systém ražení:   Elektronické, Sportident  
Terén:    Horský a podhorský les s částečným podrostem, mírně členitý. 
Parkování: na vyhrazeném místě v areálu firmy PROSTR. Bude vybíráno parkovné 30,-

Kč /auto. Prosíme všechny řidiče, aby neparkovali mimo toto vyhrazené 
místo a respektovali tak podmínky, které pořadatelům stanovila obec 
Stará Ves. 

https://mapy.cz/s/3pBdu


Občerstvení: Po doběhu v cíli čaj, běžné občerstvení v pořadatelském bufetu (nápoje, 
polévka, koláčky, párky…). Nedaleká restaurace Albert (široký sortiment jídel 
a nápojů) bude mimořádně otevřená již od 10,00 hodin. 

 Nejdelší kategorie mají v mapě občerstvovací stanici, která bude fungovat 
formou samoobsluhy. 

Šatny: Kulturní dům – do prostoru sálu prosím nevstupujete v závodní obuvi!! 
WC, mytí:   v centru závodů 
Vyhlášení výsledků: Závodníci Mistrovských kategorií obdrží medaile (DH12-20), vítězové 

ostatních kategorií drobné věcné ceny. Předpokládaný čas vyhlášení: 14,00 
hodin. 

 Nezávodní kategorie P a HDR se nevyhlašují, nejmenší účastníci obdrží v cíli 
sladkou odměnu. 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO na rok 2019. 
Protesty: Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 

Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu SK Haná 
orienteering – Olomouc, Biskupské náměstí 2, 772 00  

Funkcionáři závodu:  Ředitel závodu: Robert Zdráhal 
Hlavní rozhodčí: Mirek Hlava, R2 
Stavitel tratí: Robert Binar, R2 Tomáš Zdráhal R3 

Jury: navrženi byli tito závodníci: Otrusina Jiří (JPV), Novotný Tomáš (ZLH) a Grepl 
Ladislav (KON) 

Poděkování: díky patří obci Stará Ves za vstřícný přístup, za umožnění závodu děkujeme i 
CHKO Jeseníky a všem sponzorům akce. 

Doplňkové služby: svěření děti ke hlídání odpovědnému pořadateli (školka) nebude zajišťováno 
Ochrana o. údajů: přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých 

osobních údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní 
listiny a výsledků na webu závodů a v informačním systému ORIS. 

Fotografování: v průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k 
informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v 
souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Dále zde 
mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků 
a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, 
prosím explicitně fotografovi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Robert Zdráhal v.r.        Mirek Hlava, v.r. 
    ředitel závodu           hlavní rozhodčí 



 

 

Parametry tratí: 

Kategorie Km Převýšení (m)  Kategorie Km Převýšení (m) 

D10C  2,4 50  H10C  2,4 50 
D12  2,9 60   H12  3,2 65 
D14  3,1 65   H14  4,2 85 
D16  4,2 85   H16  5,4 120 
D18  5,3 110   H18  6,5 155 
D20  6,6 115   H20  9,8 225 
D21  6,6 115   H21  9,8 225 
D35  5,6 115   H21D  6,6 115 
D45  4,6 85   H35  8,5 190 
D55  3,6 55   H45  5,8 115 
D65  2,8 50  H55  5,2 110 

H65  3,6 55 
H70  2,8 50 
HDR  2,4 55 
P  2,9 65 
DH10N  2,4 55 

 
 

Závody se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se 
tady ohleduplně. 

 


