
 
 

6. závod Hanáckého žebříčku podzim 2020 
veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců 

 

POKYNY K ZÁVODU 

Prosíme všechny závodníky, aby dodržovali veškeré pokyny, omezení a opatření týkající se zamezení šíření nemoci 

COVID-19, jakkoliv se mohou zdát bezpředmětná. 

Děkujeme a přejeme příjemný orienťácký zážitek! 
 

Důležité informace a pokyny, spojené s opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, jsou v tomto dokumentu zvýrazněny žlutým 

podbarvením. Věnujte prosím těmto informacím náležitou pozornost. Všechna opatření platí nejen pro závodníky, ale také pro ostatní 

účastníky akce (např. diváky, doprovod apod.) 
 

 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj 
 

Pořádající subjekt: Magnus Orienteering, z.s. (ASU) 
 

Klasifikace závodu: jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
 

Zařazení do soutěže: Hanácký žebříček podzim 2020 
 

Datum konání: neděle 4. října 2020 
 

Centrum závodu: Pobučí (5 km J od Zábřehu), louka na okraji obce, GPS: N 49°50.71188', E 16°51.20965' 
 

 Na této louce je dostatek místa pro oddílové stany, dále zde budou WC TOI TOI a infotabule s 

popisy kontrol, startovními listinami a průběžnými výsledky. Přibližný plánek uspořádání centra 

závodu je součástí Pokynů. 

 Každý závodník si v centru závodu zvolí místo k sezení, kde se bude převážně zdržovat. 

Prosíme závodníky a oddíly, aby využili především vlastní oddílové stany, skládací židličky, karimatky 

apod. 

 Pohyb po centru závodu mimo vaše místo k sezení omezte na nezbytné minimum. 

 Neshlukujte se – pokud je to alespoň trochu možné, dodržujte od ostatních osob rozestup 

alespoň 2 metry. Kde to možné není (fronta na WC, pohyb u infotabulí apod.), noste roušku nebo 

mějte jinak zakrytá ústa a nos. 

 V centru závodu budou rozmístěny nádoby s dezinfekcí. Jejím použitím můžete výrazně snížit 

riziko přenosu virové infekce. 
 

Parkování:  Pořadatelé zajišťují parkování na obecních pozemcích – dbejte jejich navigace a pokynů.  

   Vzdálenost z parkoviště do centra závodu je 100 – 400 metrů, bude označeno šipkami. 

  Bude vybírán poplatek za parkování 30 Kč – prosíme, nachystejte si tuto částku předem. 

 Při komunikaci s pořadateli používejte prosím roušky či jiné zakrytí úst a nosu. 
 

Prezentace:  U vchodu do místního kulturního domu v centru obce – viz plánek centra závodu (asi 200 m 

z centra závodu na louce), v den závodu čase od 9:30 do 10:15. 

  Pokud znáte změny nebo dohlášky předem, nahlaste je prosím již před závodem na email 

roman.kobylka@usovsko.cz do sobotních 20:00. Omezíme tak osobní kontakt na prezentaci na 

nezbytné minimum. 

   Prezentaci v den závodu využívejte pouze pro dohlášky a odhlášky, zapůjčení či změny čipu a 

úhradu vkladů v hotovosti. Zástupci oddílů, které mají zaplacené všechny vklady, si mohou 

samoobslužně vyzvednout svůj doklad ze složky na informační tabuli v centru (na louce) a na 

prezentaci již chodit nemusí.  
  

Mapa: Hájky, měřítko 1:10 000, interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapoval / revidoval 

Vojtěch Král, stav 09/2020, formát A4, pro všechny kategorie bude upravena vodovzdorně 

(mapník), původní mapa Okrouhlice (2014). 
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  Mapy nebudou v cíli odebírány, dodržujte FAIR-PLAY a mapu nikomu neukazujte. 
 

Terén: kopcovitý, smíšený les, porostově pestrý, střední hustota komunikací, množství údolí a rýh, v části 

prostoru proběhla intenzivní těžba dřeva po kůrovcové kalamitě. 
 

 Pokud bude v lese probíhat lokální těžba stromů nebo jiná mechanizovaná činnost, není dovoleno 

přibližovat se k tomuto místu na méně než 50 m a k místům nakládání dřeva na automobily na 

méně než 20 m. 
 

Zakázané prostory: Veškeré lesní prostory (včetně sběrné kontroly) mimo cesty na start a prostoru označeného jako 

nouzové WC u cesty na start 
 

Povinné úseky:  Ze startu na začátek orientace (mapový start) a ze sběrné kontroly č.100 do cíle – budou značeny 

červenými fáborky nebo koridorem. 
 

Popisy kontrol: Formou piktogramů, k individuálnímu vytisknutí na stránce závodu v systému ORIS (preferujeme) a 

také k samoobslužnému odběru na infotabulích v centru závodu. Na mapách nejsou! 
 

Parametry tratí: Zveřejněny na stránce závodu v systému ORIS a v Pokynech. 
 

Časový limit:  90 minut pro všechny kategorie.  
 

Systém ražení: elektronicky - Systém SportIdent - jeden čip nesmí být v závodě použit vícekrát! Kontroly budou 

nastaveny v  režimu BEACON – závodníci s čipy SIAC mohou kontroly razit bezkontaktně až do 

vzdálenosti cca 40 cm. Pořadatel nabízí k zapůjčení na prezentaci SI čipy verze 5. 
 

 Vyčítání čipu po závodě je umístěno u vchodu do kulturního domu v centru obce (v 

bezprostřední blízkosti cesty na start a z cílů - viz plánek centra závodu). Každý závodník, i když 

nedokončí závod, je povinen vyčíst svůj čip neprodleně během cesty z cíle. 

 Při čekání na vyčtení čipu dodržujte rozestupy minimálně 2 metry. 
 

 

Start:   vzdálenost z centra 1600 m, značeno fialovobílými fáborky – část cesty na start vede po silnici 

3. třídy, dbejte zvýšené opatrnosti a choďte po levé straně! 

  intervalový, 00 = 11:00. Kategorie HDR a P startují z vlastního startovního koridoru libovolně v 

čase od 11:05 do 12:10 hod., dle pokynů startéra.  

  předstartovní koridor je tříminutový – v prvním koridoru proběhne kontrola čísla SI čipu a 

závodník si vyčistí data z čipu v jednotce CLEAR; ve druhém koridoru orazí jednotku CHECK, 

ve třetím koridoru bude k dispozici jednotka SIAC TEST, závodník se postaví na startovní čáru a 

vyčká na startovní signál, po něm vybíhá na mapový start a cestou si bere mapu. 

 Po cestě na start a na předstartu se neshlukujte, udržujte dvoumetrové rozestupy. 

Předstartovní prostor je dostatečně velký pro rozcvičování i za dodržení těchto rozestupů. 
 

Cíle: CÍL 1 (sběrná kontrola č. 100)   

  kategorie DH10C/N - DH16C, D45C, D55C, DH65C, H70C, HDR, P 

  vzdálenost do centra 1400 m, po cca 250 metrech je cesta totožná s cestou start - 

shromaždiště (fialovobílé fáborky) Část cesty vede opět po silnici 3. třídy, dbejte zvýšené 

opatrnosti a choďte po levé straně! 
  

  CÍL 2 (sběrná kontrola č. 200)   

  kategorie H18C, DH20C, DH21C, DH35C, H45C, H55C 

  vzdálenost do centra 900 m, značeno oranžovými fáborky 
  

 V cílech a po cestě z cíle se neshlukujte a udržujte dvoumetrové rozestupy.  
 

WC: V centru závodu mobilní WC TOI-TOI, cestou na start nouzově ve vyznačeném lesním prostoru. 

 Používejte prosím připravené dezinfekční prostředky a dodržujte dvoumetrové rozestupy.   
  

Občerstvení:  po doběhu v cíli voda  

  u vyčítání (kulturní dům) bude k dispozici teplý čaj 

  Z důvodu protikoronavirových opatření bohužel nemůžeme provozovat pořadatelský bufet, 

prosím dovezte si s sebou dostatek vlastního jídla a nápojů.  



Vyhlášení výsledků: Z důvodu protikoronavirových opatření se bohužel vyhlášení vítězů nemůže uskutečnit. Každý 

závodník dostane při vyčtení sladkou odměnu. Konečné výsledky budou zveřejněny v systému 

ORIS.         

  

Protesty:  Případné protesty se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa: Jaroslav 

 Strachota, Krumpach 24, 789 01 Zábřeh 

 

Jury: Členství v jury bude nabídnuto těmto závodníkům: Zdenka Králová (SSU), Ladislav Grepl (KON), 

Marek Otruba (PLU). 
  

Informace: stránka závodu v systému ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=5674 

 ředitel závodu Martin Navrátil - e-mail: martinhela@seznam.cz, tel.: +420 606 736 717 
 

Předpis: závodí se dle platných Pravidel orientačního běhu a Soutěžního řádu HO  
 

Upozornění:  Závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude 

 poskytována po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí ze svého 

 zdravotního pojištění. 

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

 Pokud se před závodem cítíte nemocní, nachlazení, máte teplotu či jiné příznaky nemoci, 

případně jste byli nedávno v kontaktu s nemocným, na závody raději nejezděte a zůstaňte 

doma – chráníte tak zdraví ostatních závodníků i pořadatelů. 
 

Ochrana osobních údajů:  Přihlášením na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů v 

platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků v centru závodu a v 

informačním systému ORIS.   
 

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 výsledků a doběhu do cíle. V 

případě, že nesouhlasíte s fotografováním oznamte tuto skutečnost fotografovi. 

 

Poděkování:  Pořadatelé děkují všem majitelům pozemků za možnost vstupu a svolení uspořádat závody v tomto 

příjemném prostředí u obce Pobučí. Závod se koná na území, které spravuje také státní podnik Lesy 

České republiky, kterému děkujeme za umožnění konání akce. Dále děkujeme m.j. Arcibiskupským 

lesům a statkům Olomouc s.r.o., a Obci Jestřebí za umožnění konání našeho závodu a také za 

poskytnutí vhodného zázemí.  
 

Funkcionáři závodu: ředitel: Martin Navrátil     

 hlavní rozhodčí: Jaroslav Strachota (R3) 

 stavitelé tratí: Martin Štoudek, Tomáš Navrátil (R1) 

 
 Martin Navrátil Jaroslav Strachota 
 ředitel závodu hlavní rozhodčí  
 

Partneři závodu: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obec Jestřebí 

ADA COPY 

SERVIS 
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Parametry tratí: 

Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol Cíl  Kategorie Délka Převýšení Počet kontrol Cíl 

D10C 1,6 55 7 1 H10C 1,8 55 6 1 

D12C 1,8 60 8 1 H12C 1,9 60 8 1 

D14C 2,2 80 10 1 H14C 2,7 90 12 1 

D16C 2,7 105 13 1 H16C 3,0 110 14 1 

D18C 3,0 115 13 1 H18C 3,7 200 15 2 

D20C 3,4 205 15 2 H20C 4,4 230 19 2 

D21C 3,7 230 16 2 H21C 5,2 250 22 2 

D35C 3,4 205 15 2 H35C 4,4 230 20 2 

D45C 2,9 110 13 1 H45C 4,2 225 18 2 

D55C 2,5 110 14 1 H55C 3,6 215 14 2 

D65C 2,2 80 11 1 H65C 2,8 100 14 1 

DH10N 1,8 55 9 1 H70C 2,3 110 13 1 

HDR 1,8 55 9 1 P 2,1 75 11 1 

 

Plánek centra závodu: 

 


