
HANÁ ORIENTEERING FESTIVAL 2020 
POKYNY 

Hanácký žebříček podzim 2020 
Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati  

 
Pořadatelský orgán:  Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast 
Pořadatelský subjekt:  SK Haná orienteering 
Datum:    sobota, 5. září 2020 
Centrum závodu:  Žďárský potok, Chata Relaxa: https://mapy.cz/s/fozumetupe   
Prezentace:   V centru závodů v sobotu 5.9.2020, od 9.00 do 10.15 hodin 
Start 00:    11.00 hodin, intervalový. 
Start HDR, P, DH10N: tyto kategorie startují na startovní krabičku v libovolném čase od 20 do 80 
Vzdálenosti:   Parkoviště – centrum závodu: 50 m 

Centrum – start: 900 m, převýšení 20 m, modrobílé fáborky 
Cíl – centrum: 50 m 

Časový limit:   90 minut pro všechny kategorie 
Mapa: „U škaredé jedle““, měřítko 1:10 000, E=5 m, stav 08/2020, mapoval Zdeněk 

Rajnošek. Mapy jsou tištěny na vodovzdorném materiálu Yupo. Formát 
mapy A4, kategorie D10C,H10C, D12, H12, HD10N, HDR formát mapy A5. 
Mapy se v cíli neodebírají (Fair Play). 

Popisy: Na mapách, od čtvrtka budou volně ke stažení v ORISu. 
Systém ražení:   Elektronické, Sportident, bezkontaktní režim SIAC 
Terén:    Horský a podhorský podmáčený les, mírně členitý. 
Pokyny k příjezdu: Prosíme všechny účastníky, aby k příjezdu na parkoviště použili odbočku 

z hlavní silnice č.11 u Motorestu Zastávka, směrem do obce Žďárský Potok a 
z parkoviště po závodě odjížděli směrem na Starou Ves. Příjezdová a 
odjezdová místní komunikace tak bude po dobu závodu využívaná účastníky 
závodu jako jednosměrná (viz. plánek). Jedná se o velice úzkou silnici 
s problémovým vyhýbáním protijedoucích aut – dodržujte zde prosím 
maximální rychlost 30 km/h. 

 

 
 
 
 
 

https://mapy.cz/s/fozumetupe


 
Parkování: pouze na vyhrazeném místě na pozemku LČR. Bude vybíráno parkovné 30,- 

Kč /auto. Prosíme všechny řidiče, aby neparkovali mimo toto vyhrazené 
místo a respektovali tak podmínky, které pořadatelům stanovila obec 
Stará Ves. 

Občerstvení: Po doběhu v cíli čaj, běžné občerstvení v pořadatelském bufetu (nápoje, 
polévka, koláčky, párky…).  

Šatny: venkovní prostory areálu chaty Relaxa, možnost postavit oddílové stany  
WC, mytí:   v centru závodů 
Vyhlášení výsledků: Závodníci Mistrovských kategorií obdrží medaile, závodníci ostatních 

kategorií drobné věcné ceny. U veteránských kategorií budou vyhlašování 
pouze vítězové. Předpokládaný čas vyhlášení: 13,00 hodin 

Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu HO na rok 2020. 
Protesty: Písemně doložené vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 

Pravidel OB čl. 26.1 osobně, nebo podle čl. 26.2 poštou na adresu SK Haná 
orienteering – Olomouc, Biskupské náměstí 2, 772 00  

Funkcionáři závodu:  Ředitel závodu: Robert Zdráhal 
Hlavní rozhodčí: Mirek Hlava, R2 
Stavitel tratí: Petr Hynek R3 

Jury: bude nabídnuta těmto závodníkům: 
 Otrusina Jiří (JPV), Silnoušek Jiří (STE), Otruba Karel (PLU) 
Poděkování: Za umožnění závodu děkujeme především CHKO Jeseníky a Lesům ČR.  

Závody se konají na území, které spravuje státní podnik Lesy České 
republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejme se tady ohleduplně. 

 
 

Robert Zdráhal         Mirek Hlava 
 ředitel závodu                                    hlavní rozhodčí 

 

Příloha 1. – plánek shromaždiště 

 

 


