
 
 

Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati 
 

4. závod Hanáckého žebříčku jaro 
veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců 

 

POKYNY 
 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého 
kraje 

 
Pořádající subjekt: Magnus Orienteering z.s. (ASU) 
 
Klasifikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
 
Datum: 4. května 2019 
 
Centrum: Dubicko – Sokolovna, GPS: 49°49'41.101"N, 16°57'51.273"E 
 
Program: 9:00 – 10:30 prezentace v centru závodu 
 11:00 start 00, intervalový 
 cca 14:30 vyhlášení výsledků 
 
Parkování: Příjezdová místní komunikace do areálu Dubická zemědělská a.s. (GPS: 49°49'28.929"N, 

16°57'58.192"E). Dbejte organizačních pokynů pořadatelů a pravidel silničního provozu. Bude 
vybírán poplatek za parkování 20,- Kč. 

 
Převlékání: Prostor Sokolovny, zde platí zákaz vstupu do těchto prostor v běžecké obuvi s hřeby. 
  
Vzdálenosti: parkování – centrum do 600 m 
 centrum – start 1 650 m / 100 m převýšení 
 cíl – centrum do 350 m 
  
Použitý systém ražení:  Elektronický – SportIdent v kontaktním režimu, na startu bude jednotka SIAC OFF. 
 Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Závodník si při průchodu předstartem musí vymazat 

a zkontrolovat čip. Závod končí oražením SI jednotky na cílové čáře. 
 Závodník je povinen si v centru vyčíst svůj SI čip. 
 
Popisy kontrol:  Piktogramy, formou samoobsluhy v centru. 
 
Terén: kopcovitý terén, v části prostoru velké množství rýh, zářezů a erozních tvarů, smíšený les, střední 

hustota komunikací 
 
Upozornění: Pořadatel upozorňuje na zvýšené riziko pádu stromů, nebo jejich částí narušených přírodními vlivy 

nebo těžebními pracemi. 
 V prostoru stále probíhá těžba dřeva, vstupovat do prostorů, ve kterých probíhají těžební práce je 

z bezpečnostních důvodů důrazně zakázáno. 
 Pohyb účastníků v lese a na lesních cestách je konán na vlastní nebezpečí. 



 
Mapa: Nad Peklem, 1:10 000, ekv. 5 m., mapa z června 2018, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, revidoval 

Tomáš Navrátil duben 2019, formát A4, pro všechny kategorie upravena vodovzdorně (mapník). 
Přesto je možnost výskytu nových pasek, neboť se v lese kvůli kůrovcové kalamitě intenzivně těží. 

 Mapový klíč ISOM 2017. 
 Zvláštní mapové symboly: hnědý trojúhelník - plošinka, černý křížek - přístřešek, kříž 
 Mapy nebudou v cíli vybírány. Prosím dodržujte zásady fair play. 
 
Start: intervalový, 00 = 11:00 hod., kategorie HDR, P a T startují libovolně od 05 do 50 minuty. 
 
Informace k tratím: Parametry tratí jsou uveřejněny v ORISu. 
 Kategorie DH10N a HDR budou mít trať vyznačenu „smajlíky“. 
 
Časový limit: 90 minut pro všechny kategorie, cíl bude uzavřen nejpozději v 13:30. 
 
Předběžné výsledky: Budou vyvěšovány v centru. Konečné výsledky budou zveřejněny v IS ORIS. 
 
Vyhlášení: Budou vyhlášeni závodníci na 1. až 3. místě kategorie DH10N, DH10–20. 
 Vítězové kategorie DH21 – DH65, H70. 
 Kategorie HDR obdrží drobnou cenu po doběhu. 
 
Občerstvení: Po doběhu v centru. 
 V centru bude také bufet se základním sortimentem a otevřena Hospoda na Sokolovně.  
 
WC: V centru. 
  
Zdravotní zabezpečení:  Bezplatná lékařská první pomoc bude poskytována po doběhu. Následující lékařskou pomoc si 

každý závodník hradí ze svého zdravotního pojištění. 
 
Protesty: písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu, protesty proti výsledkům je možné zaslat na 

adresu Magnus Orienteering, Tyršova 12, 787 01 Šumperk 
 
Jury: Bude nabídnuto těmto osobám: Miroslav Hlava (KON), Tomáš Novotný (ZLH), Marek Otruba (PLU) 
 
Funkcionáři závodu: ředitel: Martin Navrátil     
                  hlavní rozhodčí: Vítězslav Khýn, R2 
 stavitel tratí: Tomáš Navrátil 
 
Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti v OB. 
 
Ochrana osobních 
Údajů (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 

platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na webu závodů a v 
informačním systému ORIS.   

 
Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování veřejnosti o 

proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 Sb., 
Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako 
vzpomínka na závody, pro propagaci klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím explicitně fotografovi. 

 
Upozornění: Provozování prodejní nebo propagační činnosti pouze se souhlasem ředitele závodu. 
 
 Martin Navrátil Vítězslav Khýn 
 ředitel závodu hlavní rozhodčí 
 



Poděkování: Starostovi obce Dubicko, pan Mgr. Václav Hampl. 
 Starostovi SOKOLU Dubicko panu Sobotíkovi. 
 Společnosti Dubická zemědělská a.s.. 
 Podniku Lesy České republiky, s.p., za umožnění konání akce. 
 
 
 

                                                                             
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       


