
4. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2015/2016 
 

MIKULÁŠSKÝ ORIENŤÁK - 27. ročník 
 

POKYNY 
 

Datum konání: sobota 05. 12. 2015 

Pořadatel: oddíly OB JPV a CEL 

Centrum závodu: Slatinice – Základní škola (Slatinice 124, 783 42 Slatinice) 

 K disposici jsou šatny, WC a omezeně umývání. 

 Zákaz vstupu ve znečištěné běžecké obuvi a zákaz vstupu se psy! 

 Prosíme o udržování pořádku a čistoty! 

Parkování: nebude pořadateli organizováno, doporučujeme parkovat na vhodných mís-
tech v obci 

Parametry tratí:  

Kategorie Délka Převýšení 
Počet  
kontrol 

 Kategorie Délka Převýšení 
Počet 
kontrol 

D10 1,9 40 8  H10 1,9 40 8 

D14 2,5 80 16  H14 2,5 80 16 

D18 3,4 105 18  H18 4,4 130 24 

D19 4,4 130 24  H19 5,7 155 30 

D35 3,4 110 17  H35 4,8 120 25 

     H50 3,4 110 17 

     HDR 1,9 40 8 

     P 3,4 105 18 

 

Ražení: elektronické (SI), na kontrolách SI jednotky a malé lampiony. Vzhledem k 
tomu, že trať H19 má 30 kontrol, nedoporučujeme použití čipů verze 8!  
V případě oražení nějaké kontroly navíc již nebudete moci orazit poslední 
kontrolu! 

 Pozor: Kategorie D10, D14, H10, H14 a HDR mají samostatný cíl hned za 
svou sběrnou kontrolou tak, aby nepřebíhali hlavní silnici. 

 Ostatní kategorie přebíhají hlavní silnici v průběhu závodu a mají také svůj 
samostatný cíl se svou sběrnou kontrolou. 

 Cíl je vždy jen cca 20m od příslušné sběrné kontroly! 

Prezentace: v centru do 10:30 hod.  

 Všichni závodníci jsou povinni si po závodě vyčíst čip i v případě, že nedo-
končí závod. 

Start 00: v 11.00 hod.; kategorie HDR + P startují na startovní krabičku v libovolném 
čase od 0 do 50 

Vzdálenosti: shromaždiště – start: 600 m – modrobílé fáborky 

shromaždiště = cíl 

Mapa:  Malý Kosíř, 1 : 7 500, E = 5 m v lese a E = 2 m ve městě, mapový klíč IS-
OM 2000 (lesní klíč) a ISSOM 2007 (sprintový klíč), vše s běžnými středomo-
ravskými odchylkami, z mapy snadno pochopitelné. 

  Formát A4, vodovzdorně upravena. Popisy pouze na mapách! 



Všechny kategorie přebíhají místní komunikace, dospělí i hlavní silnici - dbej-
te na osobní bezpečnost! 

Mapy nebudou v cíli odebírány - dodržujte zásady fair play. 

 

Poznámky stavitele: Mikulášův zlobivý průvodce 3:) opět řádil a svým mlsným jazýčkem vysosal z 
mapy sem tam nějakou to barvičku či objekt. Andílek o:) srdnatě ubránil 
vlastním tělem aspoň dětské kategorie, i když podle čertíka 3:) by si zrovna 
ty zasloužily mapu zcela černou . 

  
D10, H10, D14, H14, HDR – mapy jsou více – méně standardní, viz sekce 
„mapa“ 
D18, D35, H18, H50, P – čertík 3:) si taky trochu zařádil, ale včas jsme jej 
odehnali, všechny podstatné informace pro závod v mapě zůstaly. 
D19, H19, H35 – tak tady se čertík 3:) fakt vyřádil, občas zmizely porosty, 
někde zůstaly jen vrstevnice a někde tiskařský šotek sežral úplně všechno 
 
Tisk byl důkladně posouzen hlavním rozhodčím, stavitelem i ředitelem závo-
du a byl shledán plně vyhovujícím pro 4. závod Zimní ligy Hanácké oblasti. 
Protesty na tisk map se tedy neuznávají. 
 
Pokud se ztratíte, tak se zkuste najít. Nebo zkuste volat POMOOOC!!! Ale 
nemyslíme, že to pomůže… maximálně vás dožene čert 3:) a strčí Vás do 
pytle! 

Terén: klasický kosířský „lehce zarostlý les“ („někdy až moc“) + vesnice 

Časový limit: 80 minut pro všechny kategorie 

Vyhlášení vítězů: předpoklad od 13:00 hod., závodníci za 1. ÷ 3. místo v žákovských kategori-
ích a vítězové v ostatních kategoriích obdrží diplomy a drobné ceny 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO na rok 2015 

Protesty: na ZL se neprotestuje, pokud někdo potřebuje k závodu něco objasnit – po-
řadatelé objasnění poskytnou oproti úměrnému množství Plzeňského piva 

Funkcionáři závodu: pořadatelský sbor šéfuje Mikuláš & Jiřan 

protesty zásadně nepřijímá zapomenutý Čert 3:) 

andělské o:) i čertovské 3:) tratě připravil JPV 7307  

mikulášské oblečení hodnotí anděl o:) s ďáblem 3:) v těle v nejlepším věku + 
odborná komise 

Občerstvení: po doběhu v centru závodu bude k disposici čaj nebo iontový nápoj. Pro další 
občerstvení doporučujeme navštívit nedalekou restauraci „Na Figleně“, re-
stauraci v areálu lázní, cukrárnu v penzionu „U Veterána“ (zde je i muzeum 
veteránů) nebo „Vinný sklípek pod Kostelem“. 

Informace a kontakty: Jiří Tomášek  - tel. 602 560 118, j.tomasek@sigma.cz  

Petr Hynek  - hynek.petr@email.cz 

Jiří Janeček  - tel. 724 205 964, j.janecek@sigma.cz 

 

Správný směr, pekelné tempo a andělsky příjemné sportovní zážitky přejí pořadatelé!  

mailto:Hynek.petr@email.cz

