
4. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2016/2017 
 

MIKULÁŠSKÝ ORIEN ŤÁK - 28. ro čník 
 

POKYNY 
 

Datum konání: sobota 03.12.2016 

Pořadatel: oddíly OB JPV a CEL 

Centrum závodu:  Lutín - základní škola (Školní 80, 783 49 Lutín, GPS: 49.5578753N, 17.1352000E) 

 Vstup do školy je zadním vchodem - bude označeno lampionem. 

 K disposici jsou šatny, WC a omezeně umývání. 

 Zákaz vstupu ve znečištěné obuvi, obuvi s hřeby a se psy! 

 Prosíme o udržování pořádku a čistoty! 

Parkování:  nebude pořadateli organizováno, doporučujeme parkovat na vhodných mís-
tech v obci (dle zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb.) - neparkujte 
prosím před vjezdy atd. 

Kategorie a parametry tratí:  

Kategorie Délka Převýšení Počet  
kontrol  Kategorie Délka Převýšení Počet 

kontrol 
D10 1,2 4 8  H10 1,2 4 8 
D14 2,2 6 13  H14 2,9 4 14 
D18 3,0 6 17  H18 4,2 10 21 
D19 4,2 10 21  H19 5,1 12 27 
D35 3,0 6 17  H35 4,2 10 22 

     H50 3,7 8 19 
     HDR 1,2 4 10 
     P 2.3 6 14 

Poznámka stavitele: Ač se Mikuláš s Andělem snažili, seč mohli, Čert si jako každý rok zašpáso-
val na účet závodníků. Zásahem vyšší moci při tisku v určitých částech mapy 
pro kategorie DH18 - DH35 chybí barva, a to zcela. Stavitel se snažil využít 
alespoň několika ostrůvků, kde barva zůstala a ty pak využil pro umístění 
kontrol. Bohužel Čert zasáhl v několika případech opakovaně. Po kontrole 
tratí ředitelem a hlavním rozhodčím jsme se vytištěné tratě rozhodli použít 
k závodu, protože splňují požadavky pro Mikulášský orienťák. 

Ražení: elektronické (SI), na kontrolách SI jednotky a malé lampiony. 

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: do 300 m – modrobílé fáborky 

shromaždiště = cíl 

Mapa: Lutín, 1 : 5 000, E = 2 m, formát A4, stav 10/2016, bude vodovzdorně upra-
vena. Mapy nebudou v cíli odebírány - dodržujte zásady fair play. 

Terén: klasický městský („vesnický“) - místy čertovský 

Popisy kontrol: popisy budou pouze na mapě 

Časový limit: 80 minut pro všechny kategorie 



Důležitá upozorn ění: 1. závod bude probíhat bez omezení silničního provozu v obci - všechny ka-
tegorie přebíhají v průběhu závodu hlavní silnici a místní komunikace 
s relativně velkým provozem - dbejte prosím na osobní bezpečnost! 

 2. v případě kontrol umístěných v areálu fotbalového hřiště nepřebíhejte pro-
sím přes hrací plochu 

Vyhlášení vít ězů: 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 2016 

Protesty:  na ZL se neprotestuje, pokud někdo potřebuje k závodu něco objasnit – po-
řadatelé rádi poskytnou objasnění v nedaleké hospodě U Popelků 

Funkcioná ři závodu: ředitel závodu - Jiří Tomášek 
hlavní rozhodčí - Petr Hynek 
stavitel tratí - Dan Vláčil (R 2) 

Občerstvení: po doběhu v centru závodu bude k disposici iontový nápoj nebo čaj. Pro další 
občerstvení doporučujeme navštívit hospodu U Popelků, samoobsluhu Anič-
ka, restauraci Neptun nebo cukrárnu. 

Informace a kontakty: Jiří Tomášek - tel. 602 560 118, j.tomasek@sigma.cz  
Petr Hynek - tel. 721 550 334, hynek.petr@email.cz 
Jiří Janeček - tel. 724 205 964, j.janecek@sigma.cz 

 

Správný sm ěr a příjemné sportovní zážitky p řejí po řadatelé!  


