
Veřejný závod v orientačním běhu 
5. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2019/2020 

 
Mikulášský orienťák - 31. ročník 

závod na zkrácené trati s čertovským, a přitom volným pořadím kontrol 
 a upravené mapě pro kategorie D/H 18 - 35 

 
Datum konání:   sobota 7. 12. 2019 
 
Pořadatel:    oddíl OB JPV 
 
Centrum závodu:   Čelechovice na Hané, sokolovna 

ulice U sokolovny, GPS: 49.30.47 N, 17.05.57 E 
 
Doprava:   auto, vlak, autobus, kolo, brusle… 
Parkování:    na veřejných prostranstvích, bude řízeno pořadateli  
 
Presentace:    v centru závodu od 9 : 30 do 10:30 hodin. 
 
Start 00:    11:00 hodin, intervalový 
 
Start HDR, P, DH10N:  v libovolném čase, na startovní krabičku 
 
Vzdálenosti:    shromaždiště – start 500 m 

shromaždiště – cíl 10 m 
 
Mapa:     CEL 2019, 1:5000, E = 5 m, A4, vodovzdorně upravena  

Čert si nám jako obvykle pohrál s finálním tiskem a pro 
kategorie D/H18, D/H19 a D/H35 nám občas zmizela nějaká ta 
část mapy. Kontrolky jsou však na svých místech a závod je tak 
podle vyjádření hlavního rozhodčího zcela regulérní. 
Zákaz vstupu na železniční trať mimo průchody vyznačené 
v mapě pro všechny kategorie. Značka průchodu: )( 
V prostoru závodu jsou 2 podchody a železniční přejezd s 
dohledem pořadatelů. 
Překonávání železniční tratě v jiných místech je nebezpečné  
a nesportovní, tedy důvod k diskvalifikaci! 

 
Popisy:    NEJSOU NA MAPĚ - k vyzvednutí na shromaždišti 
 
Systém ražení:  Elektronické, Sportident, kontroly budou nastaveny  

v bezkontaktním režimu včetně cílové krabičky.  
Na kontrolách budou malé, tréninkové lampiony.  
Pro všechny tratě je volné pořadí kontrol! Pro ty, kdo se s tím 
nesetkali: Je potřeba orazit všechny kontroly, které jsou na 
mapě, volba pořadí průchodu kontrolami je na závodníkovi. 
Úkolem je zvolit co nejrychlejší cestu od startu do cíle a přitom 
žádnou kontrolu nevynechat. 



 
Terén:     Typicky hanácký - vesnice, grunty, pole, lány… 
 
Občerstvení:    V cíli teplý čaj, bufet na shromaždišti 
 
Převlékání:   Na shromaždišti v místní sokolovně  
 
WC, mytí:   v centru závodu 
 
Vyhlášení vítězů:   ve 13,00 hod., originální diplomy + drobné ceny 

Nejlepší Mikulášské oblečení ocení odborná porota pod 
vedením společnic hlavního čerta speciálními cenami!!! 

 
Funkcionáři závodu:   mikulášský ředitel - Vladimír Soldán 

hlavní čert – Jiří Janeček 
andělský stavitel tratí – Dan Vláčil  
 

Informace:    Hynek.petr@email.cz, Vladimír Soldán – tel. 724 033 175, 
 
Poděkování:   Sokolu Čelechovice na Hané, obci Čelechovice na Hané 
 
 
Vladimír Soldán v. r.       Jiří Janeček v. r. 
mikulášský ředitel       hlavní čert 
 
 
 
Parametry tratí 
  
Kategorie    délka trati  převýšení  počet kontrol 
D10   1,7 km   zanedbatelné  13 
D14   2,9 km   zanedbatelné  17 
D18   4,0 km   zanedbatelné  20 
D19   5,0 km   zanedbatelné  26 
D35   4,3 km   zanedbatelné  21 
D50   2,9 km   zanedbatelné  17 
H10   1,8 km   zanedbatelné  13 
H14   3,1 km   zanedbatelné  18 
H18   4,6 km   zanedbatelné  25 
H19   5,6 km   zanedbatelné  30 
H35   5,0 km   zanedbatelné  26 
H50   4,6 km   zanedbatelné  25 
P   2,9 km   zanedbatelné  17 
HDR   1,7 km   zanedbatelné  13 
 
 



Plánek příjezdu: 
 

 


