
POKYNY 
 

 Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati 2017 
6.závod Hanáckého žebříčku jaro 

závod HSH rankingu – koeficient 1.02 
Akce je finančně podpořena městem Bruntál 

 
Datum:   27.5.2017 
Centrum:   Suchá Rudná hotel Paramon GPS: 50°03´48.2´´N, 17°21´39,5´´E 

Program: 9:00 – 10:30 prezentace  

11:00  start 00 – intervalový start dle startovní listiny, kategorie P a 
HDR libovolný  od startu 00 do 90 minut. 

Mapa:    PODLESÍ 2   1:10000, E = 5m, stav duben 2017. Mapový klíč ISOM. 
Vodovzdorně upravena. Mapy se po doběhu odebírají do startu 
posledního závodníka. 

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum  500 metrů 
   Centrum – start  1600 metrů 
   Centrum – cíl   1000 metrů 
Příjezd:  Výhradně od Bruntálu přes Světlou Horu a Starou Vodu, nebo  
   Andělskou Horu. 
Parkování:  Na louce, po zaplnění parkovacího prostoru v obci při krajnici. Dbejte 
   pokynů pořadatelů. 
Popisy kontrol: Piktogramy v centru formou samoobsluhy 
Výsledky:  Budou vyvěšovány průběžně v centru. 
Časový limit:  120 minut. 
Upozornění: Zákaz vstupu na terasu, do prostoru restaurace a hotelu Paramon 

v obuvi s hřeby!!! 
 Závodníci kategorií H18, H20, H21,a H35 přebíhají silnici. Dbejte 

zvýšené opatrnosti!!! 
Mytí: Hadice s vodou a lavory. Přísný zákaz mytí obuvi v prostorách hotelu a 

restaurace Paramon. 
WC: Pouze v centru: TOI TOI, restaurace hotelu Paramon. 
Způsob ražení: Elektronicky, systém sportident ( SI ).Před startem je závodník  

povinen svůj čip vynulovat, poté označit v jednotce Check. Po dokon- 
čení závodu vyčíst ( na místě prezentace ). Tuto povinnost mají i 
závodníci, kteří závod nedokončí. 
 

Pro kategorie HDR, H 10N a D 10N je připravená jednoduchá smajlíková trať, většinou po 
cestách a pěšinách. Na závodní trati bude na každé křižovatce, v případě správného 
rozhodnutí, umístěný smějící se „smajlík“. Naopak na chybných volbách bude umístěn 
smajlík co se mračí, tzv. „mračoch“. Pokud dítě potká „mračocha“, znamená to, že zvolená 
cesta je chybná. Musí se vrátit zpět na křižovatku a zvolit jinou cestu, na které bude „smajlík“. 
 
Zakázaný prostor: Lesní prostor Podlesí – Suchá Rudná – Karlova Studánka mimo cesty 

na start. 
Občerstvení:  Voda po doběhu, následně bohatá nabídka hotelu Paramon . 



   /guláš, kuřecí řízek, halušky, smažený květák, zelňačka, vývar, 
   pivo, nealko, párek v rohlíku…./  
Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po závodě, první tři v každé kategorii mimo nezávodní 

kategorie HDR. 
JURY:   bude vyvěšena v centru. 
Protesty: K rukám hlavního rozhodčího s vkladem 400 Kč. Písemně doložené 

v termínu podle pravidel OB čl.26.1 osobně, podle čl.26.2 poštou na 
adresu Petr Řeháček Uhlířská 11 Bruntál 79201. 

 
Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a podle Pravidel OB a v souladu se 

Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny Hanácké oblasti pro rok 2017. 
Informace:  http://oris.orientacnisporty.cz 
 

Robert „Brko“ Zdráhal zve všechny své přátele na oslavu životního 
jubilea, která proběhne po vyhlášení výsledků. Občerstvení a ubytování 
zajištěno. V neděli proběhne v okolí hotelu Paramon historicky první 
mistrovství ve zkráceném sprintu jednotlivců. 
  

Poděkování: Městu Bruntál za finanční podporu, paní Tesařové za poskytnutí zázemí 
hotelu Paramon, obci Světlá Hora a Lesům České republiky za vstřícný 
přístup k pořádání závodů a sponzorům: Alfun, ČSOB, API NOVO 
Machinery s.r.o., Atis, Instaeuro s.r.o., IP systém, Řeznictví Kolomý, 
tyčinky Havlík, Miki fun dům hraček,, stavební firma Zítka, Zelená 
lékárna,  

  
 

Správný směr přejí SKOBáci 
 

 
Ředitel závodu: Josef Sklenář    Hlavní rozhodčí: Petr Řeháček 


