
ROZPIS 
8. a 9. závod žebříčku B – Morava 

závody rankingu 2013 (kód 130914166 - sobota, kód 130915168 - neděle, koef. 1.04) 
veřejný závod v orientačním běhu 
Pohár Hanáckých Athén 49. ročník 

 
Datum: 
sobota 14. září  a neděle 15. září  2013        
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů   
Pořádající subjekt: 
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž    (SKM) 
Druh závodu: 
žebříčkový závod B skupiny Morava – klasická trať (sobota)  a krátká trať (neděle) 
závod jednotlivců na klasické trati (sobota)  a krátká trať (neděle) s pevným pořadím kontrol 
Centrum: 
Lyžařský svah – Cvičná louka v rekreačním areálu Tesák (silnice č. 437 z Bystřice pod Hostýnem do Hošťálkové) 
- GPS: 49°22'7.255"N, 17°46'56.272"E            http://skiareal.tjchvalcov.com/?r=cs/ 
Kategorie: 
Závody ŽB Morava: 
D14B, D16B, D18B, D20B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B. 
H14B, H16B, H18B, H20B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B. 
Ranking: 
D21B, H21B, H21C (v případě naplnění kategorie H21B) 
Veřejný závod: 
D12C, D10C, D10N, H12C, H10C, H10N,  HDR (rodiče s dětmi), příchozí P4 (sobota) a P2 (neděle) 
Zařazení závodníků do rankingových kategorií: 
D20B (max. 40), D21B (max70), H20B (max. 50), H21B (max. 70) bude stanoveno dle rankingového  pořadí k 31. 8. 2013. 
Přihlášky: 
do úterý 3. září 2013 do 23:59 
pozdější přihlášky 200 % vkladu (mimo kategorie HDR, P) a jen dle možnosti pořadatelů = volných míst ve startovní listině. 
Přihlášky posílejte přes přihlašovací systém http://oris.orientacnisporty.cz/, výjimečně e-mailem na adresu kobskm@volny.cz 
(nutno uvést kategorii, jméno, registrační číslo a číslo čipu, případně požadavek na zapůjčení). Přihlášku považujte za 
doručenou pouze po obdržení odpovědi (reply). 
Vklady: 
Sobota: 
kat. D/H 21B = 190,- Kč 
kat. D/H 16B - kat. D/H 20B a kat. D/H 35B - kat. D/H 55B = 170,- Kč 
kat. D/H 14B, D/H 60B a výše = 90,- Kč 
kat. D12C, D10C, D10N, H12C, H10C, H10N,  HDR, P4 = 50,- Kč 
Neděle: 
kat. D/H 21B = 160,- Kč 
kat. D/H 16B - kat. D/H 20B a kat. D/H 35B - kat. D/H 55B = 150,- Kč 
kat. D/H 14B, D/H 60B a výše = 90,- Kč 
kat. D12C, D10C, D10N, H12C, H10C, H10N,  HDR, P2 = 50,- Kč 
půjčovné SI čipu - 40,- Kč (žactvo zdarma) 
Formát úhrady: 
Vklady zasílejte do termínu přihlášek: 
Číslo účtu 223652014 / 0300 Poštovní spořitelna 
Jako variabilní symbol použijte 27XXXX kde XXXX je čtyřmístné číslo oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOS. Bez 
zaplaceného vkladu nebude přihláška akceptována. Kopii dokladu o zaplacení předložte u prezentace. 
Systém ražení: 
Pro všechny kategorie bude použit elektronický systém SPORTident, možnost zapůjčení na prezentaci. Požadavky na 
zapůjčení prosím uveďte v přihlášce. V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 900,- Kč. Možnost použít čipy 5., 
6., 8. i 9. generace. 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum do 1000 metrů (bude upřesněno v pokynech a na www stránkách závodu) 
centrum - start sobota - do 2000 metrů  
centrum - start neděle - do 2500 metrů  
centrum - cíl - 0 metrů 
Prezentace: 
V sobotu od 9:00 do 11:00  v centru závodu.  V neděli od 8:00 do 9:00  v centru závodu. 



Start 00: 
Sobota v 12:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start) 
Neděle v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start) 
Terén: 
Středoevropský horský, průběžný, hluboká údolí, velké výškové rozdíly, středně hustá síť cest, místy skalky. Předchozí mapa 
Tesák-východ (2006). Část prostoru nebyla nikdy využita pro OB. 
Mapa: 
Sobota: Tesák 2013, 1:15 000, E=5m  pro kategorie D/H 16B - D/H 40B 

Vičanov, 1:10 000, E=5m  pro ostatní kategorie  
Neděle: Čerňava, 1:10 000, E=5m  pro všechny kategorie 
stav srpen 2013, mapový klíč ISOM, mapy budou vodovzdorně upraveny. Hlavní kartograf Vítězslav Pěček ml. 
Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu  
Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB 2013. Kategorie veřejného závodu dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a 
Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www 
stránkách závodu. 
Občerstvení: 
Po doběhu v cíli voda se sirupem. V sobotu také pro vybrané kategorie na trati závodu. 
V centru závodů bufet se základním sortimentem. 
www stránky - informace: 
http://www.smerkromeriz.cz/poradame/becka-2013/ 
Ubytování: 
Pořadatel zajišťuje ubytování ze soboty na neděli a to v tělocvičně základní školy v Bystřici pod Hostýnem (vlastní 
karimatka, spacák) za poplatek 70 Kč osoba/noc. Objednávku ubytování uvádějte do přihláškového systému. Platbu uhraďte 
společně s vklady za závody. 
Upozornění: 
Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.  
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
Provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem ředitele závodu.  
Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu. Adresa pro písemné protesty: Boris 
Dvorský, nám. Míru 1205, 76701 Kroměříž 
Funkcionáři: 
ředitel závodu – Pavel Dittrich 
hlavní rozhodčí – Monika Krejčíková RI 
stavitel tratí – Boris Dvorský  RII a Zdeněk Stachoň RII 
hlavní kartograf – Vítězslav Pěček ml. 
 
 
V Kroměříži dne 18 července 2013                 Ing. Pavel Dittrich – ředitel závodu 

      Monika Krejčíková RI – hlavní rozhodčí 
 
 

Pořadatel děkuje za spolupráci:  TJ Chvalčov               

                 

                                                    
 
 
Rozpis byl schválen Soutěžní komisi sekce OB dne  22. července 2013 


