
Pokyny 
6. závod Hanáckého žebříčku jaro 

závod rankingu – koeficient 1.00 

Memoriál Věry Tišnovské 

 

 

Pořádající orgán: 

Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj 

 

Pořádající subjekt: 

OOB TJ Zlaté Hory (ZLH) 

 

Datum: 

Sobota 25. 5. 2019 

 

Typ závodu: 

Závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem. 

Směrné časy jsou určeny Soutěžním řádem Hanácké oblasti. 

 

Centrum: 

Horní Údolí, GPS: 50.2174022N, 17.3493261E 

Pozemek na dolním konci sjezdovky. Vřele doporučujeme oddílové stany, není zázemí na převlékání. 

 

Parkování: 

Na parkovišti a podél silnice na malých přilehlých plochách dle pokynů pořadatelů s poplatkem 20,- Kč. 

Vzdálenost 450 – 800 m. 

 

Prezentace: 

9:30 – 10:30 v centru závodu 

 

Start 00: 

11:00, kategorie HDR a P startují libovolně v čase od 00 do 70. 

 

Vzdálenosti: 

parkoviště – centrum  do 800 m 

centrum – start  1 400 m / převýšení 190 m - většinu cesty na start tvoří stoupání po sjezdovce 

cíl – centrum    300 m 

Cesta na start je značena modrobílými fáborky. 

 

Popisy kontrol: 

Samooblužně na shromaždišti. 

 

Mapa: 

Zámecký pahorek, 1:10 000, E=5 m, stav květen 2018, revize květen 2019. 

autoři Petr Mareček, Martin Kratochvíl, revize Zdeněk Rajnošek, Zdeněk Janů. 

Tisk Adaservis, formát A4. 

Pro všechny kategorie vodovzdorně upravena. 

Mapy nebudou v cíli odebírány. 

 



Zvláštní mapové značky: 

zelené kolečko výrazný strom 

černý křížek malá stavba 

černé kolečko turistický přístřešek 

 

Terén: 

Svažitý horský les s těžkou podložkou, s ojedinělými terénními detaily a skalkami. Donedávna porostově 

pestrý, střídání čistého lesa s hustníkovými pasážemi. Momentálně poměrně rychle postupuje těžba dřeva, 

přibývá otevřených pasáží. 

Revize mapy proběhla necelé tři týdny před závodem, přesto je možnost změn v pasekách a cestách. 

 

Tratě: 

Ve smajlíkových kategoriích DH10N a HDR je na postupu na 1. kontrolu úsek bez cest (po pasece). V terénu 

bude tato pasáž označena oranžovými fáborky. 

 

Ražení:   

Elektronicky – SportIdent, krabičky budou nastaveny na kontaktní způsob ražení 

 

Časový limit: 

180 minut pro všechny kategorie 

 

Občerstvení po doběhu: 

Voda se šťávou ve shromaždišti. 

 

Další občerstvení: 

Stánek s obvyklým sortimentem. 

 

WC: 

2x ToiToi. 

 

Mytí: 

Hasičská cisterna & lavory. 

 

Předpis: 

Závodí se podle platných Pravidel OB a SŘ HO 2019. 

 

Protesty: 

Písemně s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti oficiálním výsledkům na adresu 

Hana Pavlíková, Ondřejovice 237, 793 76 Zlaté Hory 

 

Jury: 

Eva Horčičková UOL, Zdenka Králová SSU, Kristýna Skyvová STE. 

 

Předběžné výsledky: 

Budou vyvěšovány v centru závodů. 

 

Vyhlášení výsledků: 

Předpokládáme ve 14:00. Ve všech kategoriích budou vyhlašováni závodníci na prvních třech místech, 

v kategorii HDR obdrží drobnost všechny zúčastněné děti. 



Zdravotní služba: 

Po doběhu je poskytnuto bezplatné ošetření v centru závodu, následnou zdravotní péči si hradí každý účastník 

ze svého zdravotního pojištění. 

 

Funkcionáři: 

ředitel závodu  Hana Pavlíková, R3 

hlavní rozhodčí Roman Moskva, R3 

stavitel tratí  Tomáš Novotný, R2 

 

Upozornění: 

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. 

 

GDPR/fotografování: 

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu 

ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v informačním systém ORIS. 

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 

Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte 

s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 

 


