
 

Mistrovství České republiky a veteraniáda na klasické trati 

Český pohár ONE WAY Cup, žebříček A a B na  klasické a krátké trati a 

veřejný závod 

 

POKYNY 
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů  

Pořadatelský subjekt: Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s., oddíl OB  

 

Datum konání: Sobota 25. února  2017 - Mistrovství a veteraniáda ČR na klasické trati 

+ Český pohár, žebříček A a B na klasické  trati 

Neděle 26. února  2017 -  Český pohár, žebříček A a B na krátké trati 

  

Centrum:            Sporthotel Kurzovní GPS: 50.0760056N, 17.2259769E 

.  

 

Prezentace:  SH Kurzovní  sobota: 12 -13:30 hod, neděle 9:00 – 9:30 hod 

Start 00:  sobota: 14:30 – intervalově dle startovní listiny 

   neděle: 10:00 – intervalově dle startovní listiny    

 

Vzdálenosti:  záchytné parkoviště – točna Ovčárna   6.000 m 

                                   točna Ovčárna – centrum závodu                   1.200 m  

   centrum – start oba dny                                         0 m                        

centrum – cíl oba dny                                0 m 

Doprava:  závodníci zanechají své dopravní prostředky na záchytném  

                                   parkovišti Hvězda  mezi obcemi Karlova Studánka a Malá     

                                   Morávka (poplatek) a kyvadlovou přepravou (linkové autobusy)  

                                   vyjedou na točnu Ovčárna (nahoru vždy v celou hodinu, dolů v půl) 

 

Způsob ražení:  Elektronický razicí systém SPORTident, v případě poruchy SI se průchod 

kontrolou razí do mapy!  Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. 

 

Mapa: sobota: Sedýlko 1:12 500, ekv. 5m, formát A4 

                                   neděle: Kurzák 1:10 000, ekv. 5m, formát A4  

 
Převlékání:  SH Kurzovní – místnost bude označena – dodržujte pořádek !!! 

Terén: horský terén v nadmořské výšce 1300-1450 mnm, oblast standardních 

běžeckých okruhů + turistické cesty. 

 

Klasifikace stop:          plná – rolbovka                3 m             55% 

                                     čárkovaná – 1-2 skútry  do 1,2 m        45% 

 

Zakázané prostory: veškerý prostory v okolí shromaždiště  směrem na Praděd. Pro rozjíždění 

využijte cestu Ovčárna – Kurzovní chata 

  

Upozornění:                dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu po turisticky frekventovaných 

trasách i při pohybu kolem turistických chat !!!!! 

 

Vyhlašování:  v sobotu i v neděli ihned po skončení závodu   

 



Parkování: na parkovišti Hvězda, cena 100 Kč  auto / den 

WC: v hlavní budově na shromaždišti  

Časový limit:               klasická  trať 180 min, krátká trať 90 min 

uzavření cíle:               sobota v 17 hod, neděle ve  13 hod 

Výdej map: mapy se v cíli vybírají do startu posledního závodníka nedělního závodu 

První pomoc: v centru závodu, případnou další pomoc si každý účastník hradí ze svého 

zdravotního pojištění  

Občerstvení: restaurace SH Kurzovní   

Jury závodu: bude zveřejněna na shromaždišti  

Protesty: písemně hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Proti oficiálním 

výsledkům na adresu : Milan Binčík , Čapákovo nábřeží 37 , 747 05 Opava 

                                     email: milan.bincik@gmail.com 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel LOB, Soutěžního řádu a Prováděcích 

předpisů. 

Příprava lyží:               nebude k dispozici el. přípojka 

Informace:  ORIS 

   Richard Klech, e-mail: richoklech@seznam.cz , tel. 604 272155 

    

 

Funkcionáři závodů: ředitel závodu:  Jitka Krätschmerová  

   hlavní rozhodčí: Milan Binčík   

   stavitel tratí:  Richard Klech  

     

 

Poděkování sponzorům a partnerům:  

cestovní kancelář ATIS, pekařství Holaj a Sklářská huť Tomi 


