
 
 

1. závod Hanáckého žebříčku podzim 2021 
veřejný závod v orientačním běhu jednotlivců 

 

ROZPIS ZÁVODU 
 

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 2021 
 

Datum konání: sobota 25. září 2021 
 

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

Program: 9:30 – 10:15 prezentace v centru závodu  

 11:00 start 00, intervalový 

                                                           kategorie HDR a P libovolně v době upřesněné v pokynech  

 cca 13:00 vyhlášení výsledků (bude-li možné vzhledem ke COVID-19) 
  

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 

 H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C 

 DH10N – jednoduchá trať pro děti bez doprovodu, smajlíci  

 P – příchozí, HDR – jednoduchá trať pro děti s doprovodem rodičů, smajlíci  
  

Přihlášky: 1. termín do 20. září 2021 do 23:59 v přihláškovém systému ORIS,  

  2. termín do 22. září 2021 do 23:59 v přihláškovém systému ORIS s navýšením vkladů 

 Dohlášky po skončení 2. termínu lze realizovat pouze omezeně emailem 

na kobylka@usovsko.cz nebo v den závodu na prezentaci do počtu natištěných map 
    

Vklady:  do 20. 9. po 20. 9.  

 žactvo 70,- Kč 105,- Kč 

 HDR 70,- Kč 70,- Kč 

 P 120,- Kč 120,- Kč 

 ostatní kategorie 120,- Kč 180,- Kč 
 

 zapůjčení čipu 10,- Kč 10 Kč  
        

Forma úhrady: Upřednostňujeme platbu bankovním převodem: 

 Název účtu: Magnus Orienteering z. s. 

 Adresa: Tyršova 12, 787 01 Šumperk 

 Číslo účtu: 226676214/2010 

 Banka: Fio banka 

 Variabilní symbol: 2509XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS pro rok 2021 
 

 Výjimečně bude možné platbu realizovat také v hotovosti na prezentaci 
 

Mapa: Slavoňovský les, měřítko 1:10 000, interval vrstevnic 5 m, mapový klíč ISOM 2017, mapovali 

Vojtěch Král (2020) a Zdeněk Rajnošek (2021, hlavní kartograf), stav 08/2021, formát A4, pro 

všechny kategorie bude upravena vodovzdorně (mapník), tisk laser – ADA Copy servis s.r.o. 
 

Terén: Kopcovitý, smíšený les, porostově velmi pestrý, střední hustota komunikací, v části prostoru 

proběhla těžba dřeva po kůrovcové kalamitě. Prostor závodu se částečně překrývá s terénem 

loňského OŽ 4. 10. 2020, charakter terénu je obdobný. 
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Ražení: elektronické - 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 SI čipy verze 5. 
 

Vzdálenosti: parkování – centrum do 500 m 

 centrum – start do 2100 m  

 centrum – cíl   do 1500 m 
 

Občerstvení: v cíli voda, dále také pořadatelský bufet v centru s obvyklým sortimentem (bude-li to možné)  
 

Dětská školka nebude  
 

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

 Strachota, Krumpach 24, 789 01 Zábřeh 
  

Informace: stránka závodu v systému ORIS – https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6353 

 hlavní rozhodčí Jaroslav Strachota - e-mail: jarostr@seznam.cz, tel.: +420 778 837 014 
 

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

Upozornění:  Závodníci startují na vlastní nebezpečí. 

  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je povoleno pouze se souhlasem ředitele 

závodu. 

  Na základě aktuálních opatření v souvislosti s pandemií nemoci COVID-19 se mohou 

některé informace v průběhu času měnit či upřesňovat – toto bude prováděno na stránce 

závodu v systému ORIS. Finální informace pak budou zveřejněny v pokynech v týdnu před 

závodem. 
 

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 to, prosím explicitně fotografovi. 
 

Funkcionáři závodu: ředitel: Radek Pavlík     

 hlavní rozhodčí: Jaroslav Strachota (R3) 

 stavitelé tratí: Martin Štoudek, Tomáš Navrátil (R1) 

 

 Radek Pavlík Jaroslav Strachota 

 ředitel závodu hlavní rozhodčí  

 

Rozpis byl schválen soutěžní komisí HO dne 24. 8. 2021 

 

Partneři závodu: 

 

Obec Jestřebí 
ADA COPY 

SERVIS 
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