
 
 

7. závod Hanáckého žebříčku podzim 
veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců 

 
POKYNY 

 
Pořádající orgán: ČSOS – Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje 
 
Pořádající subjekt: Magnus Orienteering z.s. (ASU) 
 
Datum: sobota 21. října 2017 
 
Centrum: Ruda nad Moravou – kulturní dům, GPS: 49°58'51.899"N, 16°52'41.107"E 
 
Klasifikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
 
Program: 9:00 – 10:00 prezentace v centru závodu  
 11:00 start 00, intervalový  
 cca 14:00 vyhlášení výsledků 
 
Parkování: Na vyhrazeném parkovišti u koupaliště v obci. Dbejte organizačních pokynů pořadatelů a pravidel 

silničního provozu. Bude vybírán poplatek za parkování 20,- Kč. 
 

Převlékání: lze využít sál v kulturním domě, platí zákaz vstupu do těchto prostor v běžecké obuvi s hřeby 
 
Vzdálenosti: parkování – centrum 500 m (zelené fáborky) 
 centrum - start    1 700 m, převýšení 190 m (modrobílé fáborky) 
 cíl – centrum        600 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, kamenitý, množství skalek a kamenů. Pořadatel upozorňuje na zvýšené riziko pádu stromů, 

nebo jejich částí narušených přírodními vlivy. 
 

Mapa: Holubárna, 1:10 000, ekv. 5 m., stav září 2016, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, revidoval Jakub Kašpar 
září 2017, formát A4, pro všechny kategorie upravena vodovzdorně. 

 Mapy nebudou v cíli vybírány. Prosím dodržujte zásady fair play. 
 Zvláštní mapové značky : zelené kolečko = výrazný strom. 
 
Start: intervalový, 00 = 11:00 hod., kategorie HDR a P startují libovolně od 05 do 60 
 
Zakázané prostory:  veškeré závodní prostory 
 
Informace k tratím: parametry tratí jsou na webu závodu, kategorie DH10N budou mít trať vyznačenu „smajlíky“ 
 
Časový limit:  70 minut pro všechny kategorie, cíl bude uzavřen nejpozději v 14:00 
 
Předběžné výsledky: budou vyvěšovány v centru 
 
Vyhlášení: budou vyhlášeni závodníci na 1. až 3. místě DH10C–14C, DH10N, 1. místě D21C a H21C 
 
Občerstvení: po doběhu v centru, bufet se základním sortimentem v centru 
 restaurace Záložna v blízkosti centra    
 
WC: v kulturním domě 
  
 



 
 
 
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: Miroslav Chmelař (JPV), Tomáš Novotný (ZLH), Luděk Valík (AOP) 
 
Funkcionáři závodu:   ředitel: Martin Navrátil     
                  hlavní rozhodčí: Vítězslav Khýn, R2 
 stavitel tratí: Jakub Kašpar 
 
Předpis:   závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2017 
 
 
 

 Martin Navrátil Vítězslav Khýn 
 ředitel závodu hlavní rozhodčí 
 
 


