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3. ZÁVOD HANÁCKÉHO ŽEBŘÍČKU – PODZIM 2019  

ZÁVOD RANKINGU 2019 – KOEFICIENT 1,00 

VEŘEJNÝ ZÁVOD  

ROZPIS  

 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů  

  

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov (JPV) 

  

Datum:  

  

12. 10. 2019 (sobota)  

Centrum:  

  

Sportovní areál Bouzov  49.7006719N, 16.8912211E  mapa  

Parkování:  

  

na obecních parkovištích u fotbalového hřiště. Dbejte pokynů pořadatelů a 

dodržujte pravidla silničního provozu. Upozornění - v obci Bouzov platí 

zákaz parkování mimo vyhrazené plochy. Bude vybírán poplatek za 

parkování 30,- Kč. 

Typ závodu:   

  

závod jednotlivců ve sprintu na trati s pevným pořadím kontrol a 

intervalovým startem.  

Kategorie:   D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C,            
H10C, H12C, H14C, H16, H16C, H18, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, 
H70C, HDR, P 

Přihlášky:  do 6. 10. 2019 v IS ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5061). 

Velmi výjimečně e-mailem: mchmelar@volny.cz (přihláška je platná po 

obdržení reply).  

  Dodatečné přihlášky po termínu budou přijímány dle možností pořadatele a 

za zvýšené startovné.  

Vklady:            do 6. 10.   do 9. 10.   po 9. 10.  

  DH10C - DH14C                            50,- Kč   75,- Kč   100,- Kč  

  DH16C - DH65C, H70C     110,- Kč   150,- Kč   200,- Kč  

  P          110,- Kč   110,- Kč   110,- Kč  

  HDR        50,- Kč   50,- Kč   50,- Kč  

zapůjčení SI-čipu      30,- Kč  

  

  platby zasílejte na účet:  

  Číslo účtu:  249075059/0300 

  Banka:  ČSOB (Československá obchodní banka) 

  

  

Var. symbol: 249075059/0300, variabilní symbol 1210xxxx, kde xxxx je číslo 

oddílu/klubu dle adresáře ČSOS na rok 2019. 

https://mapy.cz/s/hanakarude
https://mapy.cz/s/3qcwU
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5061
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Prezentace: 

  

9:00-10:30 v centru závodu 

Vzdálenosti:  parkoviště – centrum: do 100 m  

centrum – start: do 400 m 

centrum – cíl: 0 m 

Start:  00 = 11:00, intervalový   

Mapa:  1:4 000, E=2m, ISSOM 2007, stav červenec 2019,  
mapovali: Zdeněk Rajnošek a Zdeněk Janů ml., tisk: laser, rozměr A4  
Mapy budou pro všechny kategorie vytištěny na voděodolný papír. 

Způsob ražení:  

  

SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do 

režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 

0,5 m). Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje.  

Možnost zapůjčení čipu (nikoliv SIAC) od pořadatele za cenu 30 Kč.  

Požadavky na zapůjčení uveďte v přihlášce a úhradu proveďte společně s 

vkladem.  

Terén:  kopcovitý, zhruba 1/3 vesnická zástavba (asfalt), 1/3 zámecký park a 1/3 

les. Doporučená obuv – boty se špunty. 

Stravování:  

  

v centru závodů bude zajištěn bufet s odpovídajícím sortimentem.  

Informace:  http://oris.orientacnisporty.cz/ 

http://ob.skprostejov.cz/ 

Protesty:  

 

písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (SK Prostějov, Petr 
Hynek, Sportovní 3924/1, 79601, Prostějov). 

Upozornění: všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Lékařská pomoc 
pouze v centru závodu. 

 Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se 
souhlasem ředitele závodu.  

Předpis: závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti 
v orientačním běhu 2019 a Prováděcích předpisů k soutěžím Hanácké 
oblasti v orientačním běhu v roce 2019. 

Předp. časy 

vítězů: 

dle platného Soutěžního řádu Hanácké oblasti v orientačním běhu 2019. 

Doplňkové 

služby:   

na shromaždišti bude zajištěno hlídání dětí (školka). 

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.  

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://ob.skprostejov.cz/
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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 

Hlavní 

pořadatelé: 

ředitel: Dušan Vystavěl 
hlavní rozhodčí: Petr Hynek (R3)  

stavitel tratí: Jiří Otrusina (R1) 

 
     

 

 

  

 Dušan Vystavěl      Petr Hynek 

 ředitel závodů      hlavní rozhodčí  

 

 

 

 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO  dne 23. září 2019.  
  

  


