
Český svaz orientačních sportů 

Oddíl orientačního sportu SK Prostějov 

R O Z P I S   Z Á V O D U 

„KOMPAS 2017“ 

Oblastní žebříček Hanácké oblasti jednotlivců a štafet-3. závod HŽ podzim 

Veřejný závod v orientačním běhu 

AKCE POŘÁDANÁ V RÁMCI EVROPSKÉHO TÝDNE SPORTU 

 
 

Datum konání čtvrtek 28. září (Sv. Václav) - krátká trať (dopoledne) a štafety (odpoledne) 

 

Klasifikace závodu Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím 

kontrol a intervalovým startem. 

 

 Jednorázový závod tříčlenných štafet, hromadný start podle kategorií. 

 

UPOZORNĚNÍ V zámeckém parku se současně koná i jiná akce – „Mánesova Haná - 

Setkání Hanáků v zámeckém parku“. Tato akce bude probíhat 

v severovýchodní části parku (před zámkem). Dodržujte pravidla slušnosti a 

nenarušujte tuto akci!  

 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů 

 

Pořádající subjekt Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV) 

 

Centrum závodů dopoledne i odpoledne – Čechy pod Kosířem, zámecký park - louka ve 

východní části parku (u Mánesova pavilonu), v centru bude možné postavit 

klubové tunely   

 

Prezentace  dopoledne i odpoledne – v centru louka v zámeckém parku – od 8.30  

 

Kategorie  závod na krátké trati: 

D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 

H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C 

D10C, D12C, H10C, H12C, DH10N (smajlíci) 

HDR* (rodiče a děti) – „Rodič má být doprovodem, nikoli pohonem“ – Antonín 

Věžník – 3.7. CSM2015 Jevíčko  

P – jednoduchá trať pro příchozí (2 - 3 km) 

T – tréninková trať (4 - 6 km) 

 

 

 

 

http://ceskosportuje.cz/olympic-cz/evropsky-tyden-sportu/


závod štafet:  

DH12, D14, H14, D15 – 99, H15 – 99 

V kategorii DH12, D14 a H14 je povoleno složit štafetu ze členů 2 klubů. 

Předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu Sekce OB.  

Neklubové štafety budou hodnoceny mimo soutěž. 

 

Přihlášky prostřednictvím svazového systému ORIS http://orientacnisporty.cz/oris 

(preferujeme), výjimečně emailem na adresu mchmelar@volny.cz 

   nejpozději do 18.9.2017 (23.59) – 1. termín, ev.24.9.2017 (23.59) – 2. termín  

   Po těchto termínech jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.  

 

Sytém ražení  elektronické, SPORTIdetnt 

 

Vklady       do 18.9. do 24.9.  později  

D/H 16 C – 55C + H65C  80 Kč  120 Kč  160 Kč 

D/H 10 N,C  – 14C, T  50 Kč  75 Kč  100 Kč 

HDR, P     50Kč  50 Kč  50 Kč  

    do 18.9.  později – dle možnosti 

DH 12, D14, H 14  150 Kč/štafeta  200 Kč/štafeta 

D15 – 99, H 15–99  240 Kč/štafeta 300 Kč/štafeta  

půjčovné za čip (10 Kč) 
 

Úhrada vkladů Převodem na účet pořadatele 249075059/0300 – ČSOS, a.s., Poštovní 

spořitelna, variabilní symbol 2809xxxx, kde xxxx je číslo oddílu/klubu dle 

adresáře ČSOS na rok 2017. Majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 

796 01 Prostějov, IČ 228 97 488  

 

Ubytování pořadatel nezajišťuje  

 

Parkování na louce u fotbalového hřiště – za poplatek 20,- Kč/auto, dbejte pokynů 

pořadatelů.  

UPOZORNĚNÍ: vzdálenost z parkoviště na shromaždiště 1 100 m – značeno 

oranžovo-bílými fáborky. Řidiči však můžou vysadit pasažéry u vstupu do 

parku (odtud vzdálenost 300 m) a poté zajet zaparkovat na vyhrazené 

parkoviště.  

Pokud bude místo, je možné také zaparkovat na placeném obecním 

parkovišti za podmínek stanovených provozním řádem – vzdálenost na 

shromaždiště v tom případě činí 450 m (neznačeno).  

V obci Čechy pod Kosířem platí přísný zákaz parkování mimo vyhražená 

parkoviště-DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY, jinak riskujete pokutu, nebo 

odtažení!  

 

Občerstvení v cíli voda a iontový nápoj. Prodej obvyklého sortimentu (pití i jídlo) bude 

zajištěn: 

a) v restauraci „Hraběnka“ 

b) v „Levandulové kavárně“, která sídlí v zámecké oranžerii 

c) ve stáncích souběžné akce „Mánesova Haná – Setkání Hanáků 

v zámeckém parku“  

http://orientacnisporty.cz/oris
mailto:mchmelar@volny.cz


 

Zdravotní služba v cíli dopoledního i odpoledního závodu 

 

Vzdálenosti dopoledne: 

 parkoviště - shromaždiště cca 1100 m 

 shromaždiště – start  cca 1600 m převýšení 110 m!!! 

 shromaždiště – cíl  cca 50 m  

 odpoledne: 

 parkoviště  - shromaždiště cca 900 m 

 shromaždiště – start/cíl  cca 50 m 

  

Start  začátek startu –dopoledne – 10.00 hod., odpoledne– 14.30 hod.  

 V kategorii HDR a P volný start na startovní krabičku (čas přidělí startér)  

 

Mapy Mapoval (březen 2017): Bohumil Háj, revize členové OOSSK Prostějov 

 dopoledne (krátká trať) všechny kategorie  1:10000, E=5m 

 odpoledne (štafety) všechny kategorie    1: 10000, E=5m  

Formát mapy – všechny kategorie – A4. Pro závod jednotlivců v mapníku, pro 

závod štafet bude mapa vytištěna na vodovzdorném papíře PRETEX 

  

Terén  kopcovitý – les převážně listnatý, zajímavé porostové detaily, ve svahu místy 

kameny a skalky 

 

Hlavní činovníci ředitel závodu  Jiří Otrusina, R1 

 hlavní rozhodčí Petr Hynek, R3 

 stavitel tratí Marcel Skřivanek (krátká trať i štafety) 

     

Případné protesty  pouze písemnou formou, doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 

v termínu dle čl. 26.1. Pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2. poštou na 

adresu: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov.  

 

Informace www stránky závodu http://ob.skprostejov.cz 

svazový informační systém ORIS http://orientacnisporty.cz/ORIS 

případně Dušan Vystavěl orienteering@geodetika.cz, 602 730 417 

 

Předpis závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu, Soutěžního řádu HO a 

Prováděcích předpisů k soutěžím sekce HO na rok 2017.  

 

Upozornění Všichni účastnící závodí na vlastní nebezpečí.  

 Prodejní a propagační činnost (vyjma akcí OB) je možná pouze po předchozím 

souhlasu ředitele závodů.  

 

Poděkování za podporu 

 

Závod se uskuteční za podpory obce Čechy pod Kosířem, Zámku Čechy pod Kosířem, Lesů 

České republiky a dále Olomouckého kraje. 
 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 31. 7. 2017.  

http://ob.skprostejov.cz/
http://orientacnisporty.cz/ORIS
mailto:orienteering@geodetika.cz


 

 

Jiří Otrusina        Dušan Vystavěl 

ředitel závodu        předseda oddílu  

 

 

 

                

 

     

   

http://www.assk.cz/
http://www.assk.cz/

