
CESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ - HANÁCKÁ OBLAST / OLOMOUCKÝ KRAJ 

 
Haná Orienteering Festival 2016 

 
ROZPIS 

4. závod Hanáckého žebříčku jaro 
a Mistrovství Hanácké oblasti v orientačním běhu na klasické trati 2016 

 
 

 
Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů- Hanácká oblast 
Pořádající subjekt :   SK Haná orienteering , z.s. 
Klasifikace závodu :  závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol,    

intervalový start. 
Zařazení do soutěží : oblastní žebříček Hanácké oblasti – jaro, závod HSH rankingu 

s koeficientem 1,02 
Datum konání : sobota 16. dubna 2016 
Shromaždiště : Ochoz u Konice, hospoda „Na starym mléně“ : https://mapy.cz/s/vJLi  
Prezentace :  9,15-10,15 hod. 
Start 00: 11:00 hodin – intervalový start podle startovní listiny (kat. HDR, P – 

libovolný start, bude upřesněno v pokynech) 
Vzdálenosti : parkoviště – centrum 0-200 m 
 centrum – start  do 800 m 
 centrum – cíl  100 m 
Převlékání : oddílové stany, stodola „Na starým mléně“ 
Způsob ražení : elektronický systém SportIdent, poplatek za půjčení SI 40,-Kč , za 

ztrátu se účtuje 700,-Kč 
Kategorie :  D10C, D12, D14, D16, D18, D20, D21,D35, D45, D55 

H10C, H12, H14, H16, H18, H20,H21,H21D*, H35, H45, H55, H65 
HDR- rodiče s dětmi – smajlíky, DH10 N – smajlíky, 
P - kategorie pro příchozí *H21D= kratší, ne mistrovská trať 

Přihlášky : do neděle 10. dubna 2016 do 23:59 v přihláškovém systému ORIS, 
zahraniční a neregistrovaní závodníci e-mailem na adresu : 
hlava@iresta.cz . Přihlášky v den závodu pouze do kategorie 
příchozích. 

Vklady :  Žactvo, HDR, P – 50 Kč 
   Ostatní kategorie: 80,-Kč (po termínu 120,-Kč) 
Způsob úhrady : 1. Vklady uhraďte na účet č.  

 č.ú. 35-6665910217/0100 Komerční banka Olomouc, majitel účtu 
SK Haná orienteering, Olomouc, Biskupské nám. 2, 779 00  
 Jako variabilní symbol uveďte 270401 + 
číslo oddílu dle platného adresáře CSOB, jinak Vaše platba nebude 
identifikována. 
Doklad o zaplacení předložte u prezentace. 
2. V hotovosti přímo na prezentaci. 

Mapa :   „Na starym mléně“  2016, 1 :10 000, E = 5 m, stav jaro 2016, formát A4 
Terén : dvě rovinaté části , překlenuté hlubokým údolím, dobře průběžný 
Občerstvení : v cíli teplý čaj, nabídka zdejší hospůdky obsahuje nápoje teplé i 

studené, párky, polévka, guláš… 
Parkování : na louce u shromaždiště, vybírá se poplatek 20,-Kč  

https://mapy.cz/s/vJLi
mailto:hlava@iresta.cz


Protesty : k rukám hlavního rozhodčího, vklad 200,-Kč. Písemně doložené 
v termínu, podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl.26.2. poštou na 
adresu: Robert Zdráhal, Biskupské náměstí 2,779 00 Olomouc 

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB v souladu 
s platným Soutěžním řádem Hanácké oblasti 

Další informace : web závodu : http://sk.hanaorienteering.cz/  
 
Funkcionáři:  Ředitel závodu  Robert Zdráhal 
   Hlavní rozhodčí  Mirek Hlava, R2 
   Stavitel tratí   Petr Hynek, R3 
 
 
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 18.3.2016 
 
 
 
  
Robert Zdráhal            Mirek Hlava  
ředitel závodu          hlavní rozhodčí 

 

http://sk.hanaorienteering.cz/

