
 

                                                        

 

Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov (JPV) 

3. ZÁVOD HANÁCKÉHO ŽEBŘÍČKU – PODZIM 2019 

ZÁVOD RANKINGU 2019 – KOEFICIENT 1,00 

VEŘEJNÝ ZÁVOD 

POKYNY 

 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů  

 

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

 

Datum:   12. 10. 2019 (sobota) 

 

Centrum / shromaždiště: Sportovní areál Bouzov 49.7006719N, 16.8912211E  mapa  

 

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, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C,  

HDR, P 

 

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 

 

Prezentace:  9:00-10:30 v centru závodu 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum: 0-200 m  

centrum – start:  400 m 

centrum – cíl: 0 m 

 

https://mapy.cz/s/hanakarude
https://mapy.cz/s/3qcwU


 

                                                        

 

Oddíl orientačního sportu Sportovního klubu Prostějov (JPV) 

Start:   00 = 11:00, intervalový 

    Start P a HDR od startu 00 do startu 80. 

 

Doporučená obuv: boty se špunty 

 

Způsob ražení:  SportIdent, označovací jednotky systému (včetně cílové) budou nastaveny 

do režimu bezdotykového ražení BEACON (umožňující ražení do vzdálenosti 0,5 m).  

Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. V případě selhání elektronického 

ražení razí závodníci do R-políček na mapě a tuto skutečnost jsou povinni oznámit v cíli.  

Ostatní mají možnost zapůjčení čipu od pořadatele za cenu 30 Kč/den.  

Zapůjčení SIAC čipů pořadatel nezajišťuje.  

Vyčítání čipů bude umístěno bezprostředně za cílovým prostorem.  

 

Mapa: Trojský kůň, 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  YUPO 150. 

  

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

 

Popisy kontrol:  k dispozici na shromaždišti.  

 

Cíl: závod končí oražením cílové SI jednotky, která je nastavena do režimu bezdotykového 

ražení BEACON. 

 

Předp. časy vítězů: dle platného Soutěžního řádu Hanácké oblasti v orientačním běhu 

2019. 

 

Časový limit:  60 minut 

 

Výsledky:  průběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti. Průběžné výsledky a 

mezičasy budou dále dostupné na adrese https://liveresultat.orientering.se/. Konečné 

výsledky budou zveřejněny na stránkách závodu, resp. v informačním systému ORISu.  

https://liveresultat.orientering.se/
https://liveresultat.orientering.se/
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Vyhlášení vítězů:  Vyhlašováni budou závodníci na prvních třech místech v kategoriích 

DH10-21, v kategoriích DH35-DH65,H70 vítěz. Předpokládaný čas vyhlášení – 13:00 hodin, 

bude upřesněno rozhlasem.   

V kategorii HDR budou závodníci oceněni ihned po doběhu závodu. 

 

Zakázané prostory:  veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a parkoviště 

Platí zákaz překonávání všech značek dle definice ISSOM2007. Nedodržení zakázaných 

prostor bude trestáno diskvalifikací.  

 

Občerstvení:  v cíli po doběhu voda a iontový nápoj   

  

WC:  veřejná WC a kabiny Toi-Toi v centru, neznečišťujte okolí centra.  

  

Odebírání a výdej map:  mapy budou v cíli odebírány do oddílových sáčků. Výdej map po 

startu posledních závodníků. Bude upřesněno rozhlasem.  

  

Protesty:  písemně proti vkladu 400 Kč hlavnímu rozhodčímu (SK Prostějov, Petr Hynek, 

Sportovní 3924/1, 79601, Prostějov). 

 

Jury:  členství v jury závodu bude nabídnuto těmto závodníkům: Skyvová Kristýna (STE), 

Zdráhal Tomáš (OOL), Kašpar Jaroslav (KSU)   

  

Občerstvení: doporučujeme vzít si vlastní, protože v obci Bouzov nebude před a 

v průběhu závodu otevřeno žádné stravovací zařízení (restaurace či stánek) – pouze 

Kavárnička No.3 od 14:00 hodin. Pořadatelé se pokusí svépomocně zajistit prodej základní 

občerstvení na shromaždišti (pivo, limo, čaj, káva, buchty, …)   

 

Školka:  v centru závodu bude v provozu školka pro nejmladší orienťácké naděje. Žádáme 

rodiče, aby děti umisťovali do školky pouze na nezbytně nutnou dobu.  

 

Zdravotní zabezpečení:  Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná 

lékařská první pomoc bude poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující 

lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.  
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Ochrana osobních údajů: Ochrana osobních údajů:  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 klubu OB) zejména z 

vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. 

V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte toto, prosím, explicitně řediteli 

závodů. 

 

Upozornění:  Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena 
možnost zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby 

tak podle svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, 

přímý odkaz bude uveden na stránce závodu.   

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele 

závodu. 

V lese probíhá intenzivní těžba v důsledku kůrovcové kalamity. Snažili jsme se všechny 

změny v mapě zachytit, přesto je však možné, že narazíte na nové paseky. 

 

 

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. 

 

Hlavní pořadatelé:  ředitel: Dušan Vystavěl 

hlavní rozhodčí: Petr Hynek (R3)  

stavitel tratí: Jiří Otrusina (R1) 

 

 

 

 

 

 

http://www.obpostupy.cz/
http://www.obpostupy.cz/
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Dušan Vystavěl           Petr Hynek 

 ředitel závodů                    hlavní rozhodčí  

 

 

 

PARAMETRY TRATÍ 

kategorie délka (km) převýšení (m) počet kontrol 

D10C  1,3  35  10 

D12C  1,5  35  11 

D14C  1,5  58  11 

D16C  2,0  70  14 

D18C  2,1  73  14 

D21C  2,4  108  18 

D35C  2,1  73  14 

D45C  2,0  70  14 

D55C  1,8  53  12 

D65C  1,6  38  14 

H10C  1,4  35  10 

H12C  1,5  35  13 

H14C  1,7  58  14 

H16C  2,5  88  16 

H18C  2,6  93  16 

H21C  3,2  170  17 

H35C  2,9  140  15 

H45C  2,6  93  16 

H55C  2,5  88  16 

H65C  1,8  53  12 

H70C  1,6  38  14 

P  1,8  85  13 

HDR  1,3  33  11               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


