
3. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2018 / 2019 
 

MIKULÁŠSKÝ ORIENŤÁK - JUBILEJNÍ 30. ročník 
 

POKYNY 
 

Typ závodu (disciplína): Závod na zkrácené trati na pekelně upravené mapě pro kategorie DH 18 - 35 

Datum konání: sobota 01.12.2018 

Pořadatel: oddíly OB - JPV a CEL 

Centrum závodu: Lhota pod Kosířem - sál Minipivovaru Kosíř 

GPS: 49.5650936N, 17.0489883E; https://mapy.cz/s/3eS9n 

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

Kategorie: D10, D14, D18, D19, D35, H10, H14, H18, H19, H35, H50, HDR, P 

Přihlášky na místě: omezeně - pouze do počtu volných míst, žactvo a P: 30,- Kč, ostatní: 50,- Kč 

Způsob úhrady: v hotovosti přímo na prezentaci 

Prezentace: v centru do 10:30 hod. 

Start 00: v 11:00 hod. 

kategorie HDR + P startují na startovní krabičku v libovolném čase od 0 do 50 

Vzdálenosti: shromaždiště - start 700 m po silnici III. třídy - dbejte osobní bezpečnosti - modrobílé fáborky 

shromaždiště - cíl - 100 m - červenobílé fáborky 

Mapa: Dubový kopec, 1 : 8 000, E = 5 m, formát A4, 

mapa nebude vodovzdorně upravena - na startu budou k disposici euro-obaly 

Terén: klasický kosířský „lehce zarostlý les“ obsahující chatovou oblast 

Tratě: Jsou vskutku klasické, mikulášské, o něco delší než middle, s pevným pořadím kontrol 

Čert si nám jako obvykle pohrál s finálním tiskem a pro kategorie H/D18, D/H19 a D/H35 nám 
na postupech občas zmizela nějaká ta část mapy. Kontrolky v lese jsou však na svých mís-
tech a závad je tak podle vyjádření hlavního rozhodčího zcela regulérní. 

Parametry tratí: Poslední týden probíhá souboj mezi čertem a andělem, občas nějaká ta kontrolka zmizí nebo 
se objeví na novém místě … dočkejte času … však na Mikuláše si taky musíme počkat ☺ 

Ražení: elektronické (SI), na kontrolách SI jednotky a malé lampiony, krabičky budou nastaveny na 
kontaktní způsob ražení, na startu bude k dispozici krabička SIAC OFF. Všichni závodníci 
jsou povinni si po závodě vyčíst čip i v případě, že nedokončí závod. 

Popisy: popisy budou pouze na mapě 

Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie 

Vyhlášení vítězů:  cca od 13:00 hod., originální diplomy a drobné ceny - dětské kategorie 1. - 3. místo, ostatní 
kategorie - vítěz 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO na rok 2018 

Protesty: na ZL se neprotestuje, pokud někdo potřebuje k závodu něco objasnit – pořadatelé rádi po-
skytnou objasnění v restauraci Minipivovaru Kosíř ☺ 

Občerstvení: po doběhu v centru závodu, dále je možno využít i restauraci Minipivovaru Kosíř 

Funkcionáři závodu: mikulášský ředitel závodu - Jiří Janeček 

 hlavní čertovský rozhodčí  - Petr Hynek 

 andělský stavitel tratí  - Dan Vláčil (R 2) 

Informace a kontakty: Jiří Janeček   - tel. 724 205 964, j.janecek@sigma.cz 

Petr Hynek   - tel. 721 550 334, hynek.petr@email.cz 

Jiří Tomášek   - tel. 602 560 118, j.tomasek@sigma.cz  

Marta Janečková   - vedoucí čertovské poroty pro masky 
 

Nejlepší MIKULÁŠSKÉ oblečení ocení odborná porota speciálními cenami !!! 
 

Na Vaši účast se těší pořadatelé. 


