
                   P O K Y N Y 

6. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2019/2020 

Zimní liga Sluňákov 

   

Datum konání: 14.12.2019 

Pořadatel: Spolek orientačních běžců Olomouc 

Centrum závodu:  

Ekologické centrum Sluňákov v Horce nad Moravou. GPS: 49.6414414N, 17.1998767E 

Doprava:    

auto, vlak, autobus (č. 20, 18 z Olomouce - Tržnice, Náměstí Hrdinů)  

Parkování:  

na krajích cesty ke hřbitovu - bude organizováno pořadateli, popř. na místních komunikacích, 

bezplatně 

 

 Parkoviště – centrum 0 – 600m 

 

 

 

 

 

 



Prezentace:  

9.40 – 10.40 v centru závodu¨ 

Vklady:  HDR, P, DH10, DH14 – 30 Kč, na místě 40 Kč,  

 Ostatní kategorie – 50 Kč, na místě – 60 Kč  

 Půjčovné čipu 10,- Kč 

Start 00:    11:00 hodin, po vlnách 

11:00 – D14, D50 
11:05 – H14, D35 
11:10 – H50, D18 
11:15 – H18, D19 
11:20 – H35 
11:25 – H19 
Start DH10, HDR a P: 11:00 – 11.45 na startovní krabičku  
 
Vzdálenosti:  
shromaždiště – start 150 m, modrobílé fáborky  
shromaždiště – cíl 25 m  
Mapa:  

Horka nad Moravou – Sluňákov, revize 11/2019, měřítko 1:5000, E=2,5 m, formát A4, mapový klíč 

ISSOM 2007, mapy budou vodovzdorně upraveny, respektujte prosím zákaz vstupu do privátů (na 

mapě olivově zelená)! 

Popisy:     

NEJSOU NA MAPĚ - k vyzvednutí na shromaždišti  

Systém ražení:   

Elektronické, Sportident, kontroly budou nastaveny  v bezkontaktním mimo cílovou krabičku.  Na 

kontrolách budou malé, tréninkové lampiony. Cíl: Je potřeba orazit všechny kontroly, které jsou na 

mapě, volba pořadí ražení kontrol je na závodníkovi, kromě poslední (sběrné) kontroly s kódem 100, 

kterou musí závodník orazit jako poslední. Úkolem je zvolit co nejrychlejší cestu od startu do cíle a 

přitom žádnou kontrolu nevynechat.  

Pozor! Na trati se mohou objevit lampionky bez krabiček, tudíž pouho-pouhé stojany! 

Terén: 

Louka se zvláštními terénními útvary + vesnická zástavba 

Občerstvení:     

V cíli teplý čaj, BUFET (kafe, čaj, párky, tousty, buchty) + hutná polévka připravená Ekologickým 

centrem Sluňákov 

Posezení zajištěno  



  

  



Převlékání:  

na shromaždišti v budově Ekologického centra, židle, 2 místnosti (pro stydlíny WC :D ) 

WC, mytí:    

v centru závodu, muži, ženy zvlášť, prosíme o udržování pořádku 

Vyhlášení vítězů:    

ve 12,30 hod., první 3 obdrží věcné ceny, kategorie HDR malou drobnost po doběhu 

Důležitá upozornění: 

1. S sebou přezutí, v místě shromaždiště je zakázán pohyb v botech, boty se budou moci nechat 

u vchodu na igelitech 

2. Zákaz hřebů, doporučení: tradiční běžecká tracková obuv nebo špuntovky 

3. Na místě bazárek (oblečení) a prodej výrobků z přírodní ovčí vlny na Sbírku, a buchty na 

dobrou věc viz rozpis + přikládám fotky 

https://www.youtube.com/watch?v=Hpc9jELoEB0&t=4s 

4. Potřeba udržovat pořádek v celém areálu 

5. Kdo není registrován v přihláškovém systému oris, musí být na prezentaci s předstihem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parametry tratí: 

Kategorie Délka Počet kontrol 

D10 1,3 km 9 

D14 1,8 km 11 

D18 2,7 km 18 

D19 3,1 km 23 

D35 2,7 km 18 

D50 2,3 km 14 

H10 1,3 km 9 

H14 2,3 km 14 

https://www.youtube.com/watch?v=Hpc9jELoEB0&t=4s


H18 2,8 km 20 

H19 3,6 km 30 

H35 3,1 km 23 

H50 2,4 km 15 

HDR 1,3 km 9 

P 1,9 km 12 

 

Převýšení je zanedbatelné. 

U kategorií s volným pořadím kontrol je délka daná ideálním postupem po čáře. 
 

 

Funkcionáři závodu:    

ředitelka: Markéta Bídová 

stavitelé: Vlaďka Raclavská a František Dostál 

hl. rozhodčí: Filip Rajman 

 

 

Informace:     

Markéta Bídová – marketa.bidova@gmail.com, tel. 776644767  

Poděkování:    

Ekologickému centru Sluňákov za poskytnutí prostorů a obci Horka nad Moravou 

 

Fotky s ukázkou ruční práce s vlnou, přiblížení dětem život na venkovské a vize sociálního zemědělství 

a pomoci druhým: 
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+ Fotky Ekologického centra Sluňákov  

 

   

 

 


