
Pokyny 

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu 

2. závod Hanáckého žebříčku jaro 

Závod rankingu – koeficient 1.02 

Veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců 

& 

Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet 

Veřejný závod sprintových štafet 

Memoriál Věry Tišnovské 

Společná ustanovení 

Pořádající orgán: 

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj 

Pořádající subjekt: 

OOB TJ Zlaté Hory (ZLH) 

Centrum: 

Jeseník - gymnázium, GPS: 50.2309275N, 17.2030339E  

Areál školy – k dispozici máme zatravněný školní dvůr (v případě, že by padaly trakaře, tak i velmi omezený zastřešený 

prostor). Vřele doporučujeme oddílové stany. 

Datum:   

Sobota 1. 4. 2017 

Časový program: 

9:00 – 10:00 prezentace Mistrovství HO ve sprintu 

11:00   start 00 Mistrovství HO ve sprintu 

13:00   předpokládané vyhlášení vítězů sprintu 

13:00 – 13:30 prezentace Mistrovství HO sprintových štafet 

14:00   start Mistrovství HO sprintových štafet 

15:30   předpokládané vyhlášení vítězů štafet 

Parkování: 

10,-Kč/auto na blízkých plochách dle pokynů pořadatelů. Vzdálenost do 300 m. 

Mapa: 

Jeseník, 1:5 000 

E=2,5 m, ISSOM 2007, stav duben 2016, kartograf Jan Fátor, tisk Adaservis, formát A4 

Pro všechny kategorie vodovzdorně upravena. 

V cíli budou mapy vybírány do času 50. 

Terén: 

Městská zástavba, parky. 

Prostor kvalifikace sprintu na Mistrovství Evropy. 

Ražení:   

Elektronicky – SportIdent 

Zakázané značky: 

V průběhu závodu je přísně zakázáno překonávat objekty, které jsou v mapě zakresleny mapovými značkami: 

201 (201.1) Neschůdný sráz 

421   Nepřekonatelná vegetace 

521.1, 521.3 Nepřekonatelná zeď 

524   Nepřekonatelný plot nebo ohrada 

526.1   Budova 

Zakázáno je také vstupovat do prostorů vymezených mapovými značkami: 

527.1   Oblast se zakázaným vstupem, privát 

709   Nepřístupná oblast 



Upozornění: 

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Závody probíhají za běžného silničního provozu. 

Některé cesty jsou pro závodníky zakázané a v mapě označené značkou 709.0 Nepřístupná oblast (fialové svislé šrafy). 

Na dvou místech jsou vyznačeny průběhy tímto zakázaným prostorem – v reálu kovové zábrany navádějící na přechod 

pro chodce a asistence pořadatele ve vestě. 

Na jiných cestách se mohou závodníci pohybovat a provoz tam není omezen. Sice není velký, ale dávejte pozor – auta 

mají vždy přednost (i na zmíněných přechodech přes zakázané cesty). 

Předpis: 

Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2017. 

Jury: 

Zdenka Králová SSU, Marek Otruba PLU, Miroslav Chmelař JPV 

Protesty: 

Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům na adresu Hana 

Pavlíková, Ondřejovice 237, 793 76 Zlaté Hory 

Zdravotní služba: 

Po doběhu je poskytnuto bezplatné ošetření v centru závodu, následnou zdravotní péči si hradí každý účastník ze svého 

zdravotního pojištění. 

WC: 

V budově školy, prosíme o udržování čistoty v rámci možnosti 

Mytí: 

V budově školy, omezeně . 

Občerstvení: 

Pořadatelský stánek s obvyklým sortimentem. 

Funkcionáři: 

ředitel závodu  Hana Pavlíková, R3 

hlavní rozhodčí  Roman Moskva, R3 

stavitel tratí  Tomáš Novotný, R2 

 

Pokyny M HO ve sprintu 

Zařazení do soutěží: 

2. závod Hanáckého žebříčku jaro, závod rankingu – koeficient 1.02 

Typ závodu: 

Závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 

Prezentace: 

09:00 – 10:00 

Start 00: 

11:00 h, intervalový, kategorie HDR a P libovolně do času 60 

Popisy kontrol: 

Piktogramy na mapách i samoobslužně v centru. 

Vzdálenosti: 

Centrum – start 250 m, cíl – centrum 300 m 

Upozornění: 

Pro kategorie HD10N a HDR se v běžné městské zástavbě přes všechnu snahu nepodařilo vytýčit fáborkovanou trať (o 

smajlících ani nemluvě). Tratě nejsou obtížné, navíc se po nich pohybují pořadatelé, ochotní poradit. Nemějte obavu. 

Časový limit: 

45 minut pro všechny kategorie 

Předběžné výsledky: 

Budou vyvěšovány v centru závodů. 

Vyhlášení výsledků: 

Předpokládáme ve 13:00. Ve všech kategoriích budou vyhlašováni závodníci na prvních třech místech.  



Pokyny M HO sprintových štafet 

Typ závodu: 

Jednorázový závod čtyřčlenných sprintových štafet. Štafety jsou složeny vždy ze dvou závodníků kategorií H a 

ze dvou závodnic kategorií D (pořadí úseků DHHD). 

Soupisky štafet: 

Prosíme vyplnit v systému ORIS do pátku 31.3. 20:00 h. 

Prezentace: 

13:00 – 13:30 

Startovní vlny: 

14:00 h   DH15-99 

14:05   DH40-99 

14:10   DH14 

Popisy kontrol: 

Piktogramy pouze na mapách 

Vzdálenosti: 

Start i cíl jsou v centru 

Časový limit: 

120 minut pro všechny kategorie 

Průběžné výsledky: 

Budou vyvěšovány v centru závodů. 

Vyhlášení výsledků: 

Předpokládáme ve 15:30. Hodnoceny budou všechny štafety, které splňují podmínku DHHD. Vyhlašovány budou v 

každé kategorii štafety Mistrovství Hanácké oblasti – štafety pouze z Hanácké oblasti, pouze tvořené členy jednoho 

klubu. U dorostenců pochopitelně respektujeme schválené hostování, v žactvu „Hanácké Hostování“ – štafeta může být 

složena z členů dvou klubů. 


