
 

 

1.závod Zimní ligy 2015 

O pohár hanáckého krasu 
 

R O Z P I S  
 

 

Datum konání:  Sobota 14.11.2015 

Pořadatel:     TJ Sokol Plumlov ve spolupráci s obcí Slatinky 

 

Centrum: Slatinky, místní hospoda, GPS 49.5496311N, 17.0927725E  

 

Typ závodu: Lesní technický sprint, předpokládané časy o 30% delší oproti klasickému sprintu, pevné 

pořadí kontrol a intervalový start.  

 

Kategorie: D 10, 14, 18, 19, 35  

H 10, 14, 18, 19, 35, 50  

HDR (rodiče a děti – klasická, nefáborkovaná trať) 

P- příchozí 

   

Start 00:              11.00 hodin 

   

Přihlášky :     Do středy 11.11.2015 Nejlépe v přihláškovem systému ORIS -  http://oris.orientacnisporty.cz/ 

                            (při přihlašování je nutné zaškrtnout „včetně lokálních závodů“ jinak se závod nezobrazí!!! 

                            Nebo výjimečně emailem na adresu BobStoklasa@seznam.cz, přihláška je platná po potvrzení 

příjmu. 

 

Informace: http://zl15.obplu.cz/   

 

Vklady:  v řádném termínu  20,- Kč/1 závodník – žactvo, 30,- Kč/1 závodník - ostatní 

  v sobotu na místě   20,- Kč/1 závodník – žactvo, 40,- Kč/1 závodník - ostatní 

 

Způsob úhrady: V hotovosti přímo na prezentaci. 

  

Prezentace:   Od 9.30 do 10.30 hodin v centru závodů. 

 

Vzdálenosti: Parkoviště-centrum: do 300m 

 Centrum-start:  1100m 

 Cíl-centrum:  1100m    

 

Mapa: Vápenice, 1:4000, základní interval vrstevnic = 2m, stav 11/2015, formát mapy A4, 

vodovzdorně upravena, autor Bohumil Stoklasa.                   

 

Terén:                 Přírodní rezervace Vápenice, součást Čelechovického devonu, dosud pro OB nepoužita. Jedná 

  se o zcela otevřený terén s travnatou podložkou, obsahující opravdu velké množství terénních 

tvarů (Silická planina v malém) a několik lomů. 

      
 

Popisy:  Piktogramy budou k dispozici na shromaždišti. 
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Ražení:  Elektronické – SportIdent  

 

Parkování:     Individuálně v obci Slatinky – dbejte pokynů pořadatelů a nestavějte auta před vjezdy. 

 

Občerstvení:       Hospodská klasika (guláš, polívka,pivo, rum) 

 

Protesty: Nebudou přijímány.  

 

Upozornění: Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého 

zdravotního pojištění.   

 

Vyhlášení výsledků: cca ve 13:00 

 

Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Bohumil Stoklasa  

Hlavní rozhodčí: Karel Otruba, R3  

Stavitel tratí: Bohumil Stoklasa      

 

Závody se uskuteční díky vstřícnému přístupu obce Slatinky a odboru životního 

prostředí krajského úřadu Olomouckého kraje. 


