
WORLD RANKING EVENT – SPRINT A VEŘEJNÝ ZÁVOD VE SPRINTU  

1. 4. 2016 – TEPLICE NAD BEČVOU 

POKYNY 

Centrum Lázně Teplice nad Bečvou, Lázeňský dům Bečva  

Parkování Hranice na Moravě, ulice Teplická – DODRŽUJTE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ A 

POKYNY POŘADATELU – vzdálenost do centra cca 800 – 1400 m.  

 Blíže k centru nelze parkovat !!! 
 

  
 

Vzdálenosti  parkování – centrum – cca 800 – 1400 m (červeno-bílé fáborky) 

 centrum – cíl – cca 20 m 

  centrum – start 1 (H21E, D21E) – modro-bílé fáborky – cca 800 m 

 centrum – start 2 (ostatní kategorie) – modro-bílé fáborky – cca 300 m 

 

Kategorie WRE – H21E, D21E (všichni závodníci musí nahlásit svoje IOF ID!) 

 D14C, H14C, D18C, H18C, D21C, H21C, D35C, H35C, D50, H50 

 

Mapa Lázně Teplice, 1:4 000, ekv. 2,5 m, formát 210 x 297 mm, ISSOM, v mapníku, 

mapoval a kreslil Bohumil Háj (únor 2016) 

 

 



Zak. prostory a, v blízkosti centra závodu a cíle - budou vyznačeny cedulemi 

 b, hlavní páteřní silnice s výjimkou povinného přeběhu (pouze pro kategorie 

WRE) – pozn. chodník po obou stranách silnice NENÍ zakázaným prostorem – 

vyznačeno v mapě.  

 c, všechny privátní prostory označené příslušnou značkou  

 

Popisy kontrol POUZE NA STARTU !!! V koridoru -2 minuty, na startu bude izolepa, nůžky, 

fixy, … apod. k případné úpravě popisů. Z důvodu nedostatku místa nejsou 

popisy vytištěny na mapě.  

 

KARANTÉNA pro kategorie H21E a D21E (start 1) je POVINNÁ. Cestou na start (po cca 600 

metrech) bude kontrolní brána, která se uzavře v 16.15 hodin. Do tohoto 

času musí projít kontrolní bránou všichni závodníci těchto kategorií (WRE). 

V prostoru karantény bude přístřešek pro odložení věcí a oblečení, pitná 

voda a iontový nápoj, kabina ToiToi.  

 V případě nepředvídatelného zdržení na cestě a nestihnutí karantény 

kontaktujte hlavního rozhodčího – Dušana Vystavěla +420 602 730 417.  

 

Start 00 16.00 hodin, všichni závodníci startují podle startovní listiny  

 

Cíl  závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu 

 

Časový limit 60 minut 

 

Občerstvení po doběhu v cíli voda a iontový nápoj 

 Pro další občerstvení využijte nabídky místní restaurace v LD Bečva a stánků.  

 

WC v centru závodu, v LD Bečva 

 

Výdej map mapy se v cíli odebírají - výdej bude po startu posledního závodníka (bude 

vyhlášeno rozhlasem) 

 

Výsledky předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti, konečné na stránce 

závodu a v IS ORIS 

 

Vyhlášení vítězů v cca 18 hodin (bude upřesněno rozhlasem) v centru závodu před LD 

Bečva. Vyhlášeno a odměněno drobnými cenami bude prvních 6 závodníků 

v kategoriích WRE a první 3 ve všech ostatních kategoriích.  

 

První pomoc všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta 

v cíli 

 

Jury bude nabídnuto těmto členům/předpokládané složení 

 Jozef Pollák (SVK), Radek Novotný (CZE), Thomas Rewig (GER) 



PARAMETRY TRATÍ  

 

kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol (k) 

H21E 2,4  110 17 

D21E 2,0 90 14 

H18C 2,0 95 15 

D18C 1,7  85 15 

H21C 2,1 100 16 

D21C, H35 1,9  90 14 

H14C, D35C, H50C 1,5 65 12 

D14C, D50C 1,2 65 12 
 

      ČASOVÝ PROGRAM  

 

 Prezentace – v centru závodu  14.30 – 15.30 

 Start 00     16.00 

 Ukončení vstupu do karantény  16.15  

  Vyhlášení výsledků    cca 18.00 – bude upřesněno 

 

 

Závod se uskuteční za podpory měst Hranice na Moravě a Prostějov, obce Teplice nad 

Bečvou, LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU a dále Olomouckého kraje.  

 

 

Jindřich Smička        Dušan Vystavěl  

SOB Olomouc          OOS SK Prostějov 

ředitel závodu          hlavní rozhodčí  

   

 

 

 

 

 

 

 

  


