
 
 

5. závod Hanáckého žebříčku podzim 2017 

10. závod oblastního žebříčku Valašské oblasti 2017 

MČR neslyšících OB 2017 

Veřejný závod jednotlivců 
 

POKYNY 
 

Pořádající orgán:  ČSOS – Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje 
 
Pořádající subjekt: Magnus Orienteering z.s. (ASU) 
 
Datum:   sobota 14. října 2017 
 
Centrum:  Týn nad Bečvou – parkoviště u hradu Helfštýn, GPS: 49.5167017N, 17.6297514E 
 
Klasifikace závodu: jednorázový závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 
 
Program:  8:00 – 9:00  prezentace  
   10:00   start 00  
   cca 12:30  vyhlášení výsledků 
 
Parkování:  na obecním parkovišti pod hradem Helfštýn, poplatek 40,- Kč (vybírají pracovníci obce) 

 
Převlékání:  ve vlastních stanech + menší kluby budou mít k dispozici pořadatelský stan 
 
Vzdálenosti:  parkování – centrum 0 m  
  centrum - start    300 m (fialovobílé fáborky)    
  cíl – centrum       0 m 
 
Použitý systém ražení:  elektronický – SportIdent, v případě selhání SI jsou na mapě R políčka pro ražení kleštěmi.  
 Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník si při průchodu předstartem musí vymazat  

a zkontrolovat čip. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře.  
 
Popisy kontrol:  piktogramy, formou samoobsluhy v centru 
 
Terén:  kopcovitý, smíšený les, střední hustota komunikací. Místy erozní tvary (rýhy), skalky a kameny. 
 
Mapa: Helfštýnská hora, 1:10 000, ekv. 5 m., ISOM 2000, stav září 2017, hlavní kartograf Bohumil Háj,  

 formát A4, pro všechny kategorie upravena vodovzdorně. 

 Zvláštní mapové značky zelené kolečko = výrazný strom 
      hnědý křížek = plošinka, zákop 
      černý křížek = jiný umělý objekt 
      černé kolečko = sloup 
 
Start: intervalový, 00 = 10:00 hod., kategorie HDR a P startují libovolně od 05 do 70 
 
Zakázané prostory:  veškeré závodní prostory 
 
Informace k tratím:  parametry tratí jsou na webu závodu, kategorie DH10N budou mít trať se „smajlíky“ 
 
Časový limit:  70 minut pro všechny kategorie, cíl bude uzavřen nejpozději v 12:40 
 
Předběžné výsledky:  budou vyvěšovány v centru 
 
Vyhlášení:   budou vyhlášeni závodníci na 1. až 3. místě DH10C–14C, DH10N, 1. místě v D21C a H21C 
 
 
 



 
 
Občerstvení:   po doběhu v cíli, pořadatel nezajišťuje, využijte restauraci poblíž centra závodu,  
   popř. cestou do Valašského Meziříčí 
 
WC:   mobilní WC v centru 
  
Zdravotní zabezpečení:   závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí, bezplatná lékařská první pomoc bude poskytována 

po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého zdravotního pojištění 
 
Protesty:   písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu, protesty proti výsledkům je možné zaslat na 

adresu Magnus Orienteering, Tyršova 12, 787 01 Šumperk 
 
Jury:   Marek Cahel (LCE), Miroslav Chmelař (JPV), Tomáš Novotný (ZLH) 
 
Funkcionáři:    ředitelka  Lenka Křečková     
                   hlavní rozhodčí   Tomáš Bubela, R2 
  stavitel tratí    Petr Horvát 
 
Předpis:   závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2017 
 
 
 

Lenka Křečková        Tomáš Bubela 
ředitelka závodu        hlavní rozhodčí 


