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2. závod Hanáckého žebříčku podzim 2021 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 
 

 

Memoriál Majky Chmelařové 2021 

 

POKYNY 
 

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 

Datum: sobota 16. října 2021 

 

Centrum: areál ZŠ Bludov // 49°56'42.699"N, 16°55'21.936"E // http://mapy.cz/ 

 

Druh závodu:  závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol. 

2. závod žebříčku Hanácké oblasti podzim 2021 – jednotlivci 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 

 

Podmínky účasti 

(aneb COVID-19): Při vstupu do centra závodu musí účastníci prokázat svoji bezinfekčnost COVID-19, a to 

následujícím způsobem: 

 děti do 6 let:   nemusí prokazovat bezinfekčnost 

 děti 6 - 18 let:   dokladem o absolvovaném PCR testu max. před 7 dny 

   dokladem o absolvovaném antigenním testu max. před 72 

hodinami 

   dokladem o očkování, které bylo ukončeno min. před 14 dny 

   dokladem o prodělání nemoci COVID-19 max. před 180 dny 

 dospělí:   dokladem o absolvovaném PCR testu max. před 7 dny 

   dokladem o absolvovaném antigenním testu max. před 72 

hodinami 

   dokladem o očkování, které bylo ukončeno min. před 14 dny 

   dokladem o prodělání nemoci COVID-19 max. před 180 dny 

Pro prokázání bezinfekčnosti využijte, prosím, přednostně aplikaci Tečka nebo certifikát 

vytištěný/stažený z Očkovacího portálu občana - https://ocko.uzis.cz/ . V krajním případě 

lze pro prokázání bezinfekčnosti použít čestné prohlášení, které bude obsahovat alespoň 

prohlášení o bezinfekčnosti, jméno účastníka, kontaktní telefon a podpis (v případě osoby 

mladší 18 roků podpis zákonného zástupce).  

 Po prokázání bezinfekčnosti každý účastník obdrží na ruku označení, na jehož 

základě mu bude umožněno odstartovat. 

 

Parkování: Po domluvě s vedením obce lze využít komunikace v rámci obce Bludov (zejména ulice 

Nová Dědina, tř. Adolfa Kašpara atd.). Parkování je organizováno pořadateli – pro 

bezproblémové „soužití“ s místními prosím dbejte pokynů pořadatelů.  

https://mapy.cz/s/jukorotufe
https://ocko.uzis.cz/
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 Parkovné se nevybírá. 

 

Prezentace: V centru do 9:30. 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum  … do 500 m  

 centrum – start … 1 850 m (převýšení 85 m) 

 centrum – cíl … 1 650 m (cestou na start) 

 

Šatny:  Na shromaždišti nejsou kryté prostory. Doporučujeme vlastní klubové stany! 

 

Start: 00 = 10:00 hod. 

 

Vzdálenost 1 850 m od centra po modrobílých fáborcích. Cestou na start se jde kolem 

sběrné kontroly – v rámci fair play žádáme závodníky, aby při cestě na start nechodili 

mimo vyfáborkovanou cestu.  

  

Organizace startu: závodník vstupuje do prvního koridoru 3 minuty před svým startem. V 

prvním koridoru provede vymazání dat čipu. Ve druhém koridoru musí provést kontrolu 

vymazání dat čipu a to nejdříve 2 minuty před svým startem. V posledním koridoru si 

závodník vezme mapu své kategorie, ale nesmí se na ni do doby startu podívat. Po 

odstartování je povinný úsek k mapovému startu, který je označen lampionem. Dodržení 

mapového úseku bude kontrolováno. 

Závodníci kategorií HDR a P postupují dle pokynů pořadatelů. 

 

Použitý způsob 

ražení: SportIdent – označovací jednotky systému SportIdent budou nastaveny do režimu 

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

Battery test bude k dispozici u vyčítání. 

 Zapůjčení SI-čipů pro bezdotykové ražení pořadatel nezajišťuje. 

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

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

Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna při dolním okraji mapy. 

 

Mapa: Chocholík, 1:10 000, E=5 m, stav říjen 2021, formát A4. 

Mapy jsou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 

Zvláštní mapové značky: hnědý trojúhelník plošinka, milíř 

 černé kolečko  ohniště 

černý křížek  jiný umělý objekt 

 

Terén: Kopcovitý příměstský terén. Porostově i detailově bohatý. 

 

Tratě:  Viz popisy kontrol, popř. v informačním systému ORIS na stránce závodu: 

http://oris.orientacnisporty.cz. 

 

Popisy kontrol:  V centru závodu, formou samoobsluhy. 

 

Cíl:  1 650 m od centra. V cíli nebudou odebírány mapy – dodržujte fair play. 

 

Časový limit:  130 minut pro všechny kategorie. 

 

Vyčítání SI: V centru závodu. Každý závodník je povinen neprodleně po svém příchodu vyčíst svůj SI 

čip. To i v případě, že závod nedokončí. 

 

WC: TOI-TOI v centru, na startu nejsou. 

 

Zakázané 

prostory:  Veškeré závodní prostory mimo cesty na start a z cíle. 

 

Občerstvení:  Nápoj po doběhu v centru závodu. 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6323
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V centru závodu bufet organizovaný pořadateli (pivo, limo, čaj, káva, párky, chleba se 

sádlem, buchty atd.). Dobrou chuť! 

 

Výsledky:  Budou vyvěšeny v centru. Online na webu: https://liveresultat.orientering.se/ 

 Po závodě budou výsledky zveřejněny na stránce závodu. 

 

Vyhlášení vítězů:  Přibližně ve 13:00 v centru závodu. V kategoriích DH10-14 bude vyhlašováno 1.-3. místo. 

V HDR všichni doběhnuvší. 

 

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. 

 

Školka:  V centru závodů bude provozována školka pro nejmenší závodníky. Žádáme rodiče, aby 

děti umisťovali do školky pouze na nezbytně nutnou dobu. 

 

Jury:  Členství bude nabídnuto: Holas Tomáš (AOP), Chmelař Miroslav (JPV), Otruba Marek 

(PLU).  

 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2021 (v souladu 

s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů). 

 

GDPR blábol: 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. 

 

Poděkování: Děkujeme zástupcům ZŠ Bludov za poskytnutí prostor školy pro pořádání akce a obci 

Bludov za pomoc při organizačním zajištění akce. 

Dále děkujeme majitelům lesa - rodině Mornstein-Zierotin a obci Bludov za umožnění 

konání závodu. 

 

 

 

Petr Turczer (R1) 

ředitel závodu 

 

Jonáš Müller 

stavitel tratí 

 

Zdeněk Janů ml. (R1) 

hlavní rozhodčí 

 

 

https://protect-eu.mimecast.com/s/8xTfCr0WpiDg4Wf7WXkM?domain=liveresultat.orientering.se
https://www.novinky.cz/zena/styl/clanek/karla-mornstein-zierotin-starost-o-dedictvi-se-automaticky-nerovna-zivotu-v-teple-a-blahobytu-40343405

