
Oblastní/Krajský žebříček Olomouckého kraje v orientačním běhu, 12. června 2021, Suchý 

Veřejný závod v orientačním běhu – závod Rankingu 

Pokyny k závodu  

Pořadatel akce:  Český svaz orientačních sportů (ČSOS)  

Technické provedení: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV)  

Ředitel soutěže:  Dušan Vystavěl, dusanvystavel@seznam.cz, +420 602 730 417  

Hlavní rozhodčí:  Jiří Přikryl, jipr@post.cz  

Pravidla soutěže:  Závodí se dle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu ČSOS/HO. 

Podmínky účasti: všichni účastníci musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení (formulář 

zveřejněn v IS ORIS, také bude k dispozici na kontrolním bodě). Na 

kontrolním bodě (u vstupu do Penzionu Athéna) bude tento formulář 

vybírán. Po odevzdání tohoto čestného prohlášení závodník obdrží na ruku 

označení, na jehož základě mu bude umožněno odstartovat.   

Parkování:  za poplatek 20,- Kč na parkovišti v centru obce. Prosíme NEPARKUJTE na 

jiných místech v obci, zejména nejezděte k penzionu Athéna 

Občerstvení:  po doběhu do cíle obou závodů každý obdrží 0,5 litrovou láhev neperlivé 

vody.  

 Razící systém:  SportIdent, v režimu AIR+. Jednotka tedy funguje kontaktně i 

bezkontaktně, dle čipu, který máte. Závodníci používají své vlastní čipy, které 

uvedli do přihlášky.  

Výsledky:  Průběžné výsledky budou zobrazovány v centru. Celkové výsledky budou 

zveřejněny na webových stránkách závodu a v systému ORIS. 

Další informace:  Sledujte stránky závodu v informačním systému ORIS 

Mapa centra:                                              
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 Terén:  Mírně kopcovitý, smíšený les. Větší množství melioračních příkopů, místy 

hustníky, kameny, skalky. Většinou dobře průběžný, po kůrovcové kalamitě je 

v závodním prostoru hodně nových pasek.   

Mapa:  Kozel, 1:10 000, E=5m, rozměr A4, stav červen 2021, mapoval Bob Háj, revize 

Petr Hynek, Jiří Otrusina. Mapový klíč ISOM2017, tisk Properus Olomouc. 

Mapa je natištěna na voděodolném materiálu YUPO. Po závodě se nebude 

vybírat.  

Popisy kontrol:  budou natištěny na mapách a jsou k dispozici na webu (v systému ORIS) 

Start:  900 m od centra, značeno modrobílými fáborky. Startuje se intervalově dle 

startovky od 10:00, kategorie HDR, P, T startují dle pokynů startéra v čase 00 

– 90. Startovní procedura: 

V čase -3: Vstupujete do prvního koridoru, razíte CLEAR  

V čase -2: vstupujete do druhého koridoru, razíte krabičku CHECK a SIAC 

TEST. 

V čase -1: vstupujete do třetího koridoru, stoupáte si ke krabici s mapami. 

V čas vašeho startu: berete mapu a vybíháte po fáborcích na 60 m vzdálený 

mapový start, který je označen lampionem. 

Cíl:  vzdálenost z centra 150 m, neznačeno. Sběrná kontrola je přístupná. Razí se 

také bezkontaktně.   

Časový limit: 80 minut 

WC a mytí: s ohledem na situaci Covid-19 není zajištěno  

První pomoc: zdravotník v cíli závodu  

Případné 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 OOS SK 

Prostějov, Sportovní 3924/1, 796 01 Prostějov.  

Vyhlášení výsledků:  Proběhne v centru v cca 12:30, odměněni medailemi budou první 3 závodníci 

v žákovských a dorosteneckých kategoriích.   

 

 

Dušan Vystavěl       Jiří Přikryl  

Ředitel závodu      Hlavní rozhodčí  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Další občerstvení před a po závodě máte možnost si zakoupit v restauraci Penzionu Athéna – 

samozřejmě při dodržování platných protiepidemických opatření. Sortiment občerstvení je bohatý, 

bude možnost si objednat i jídlo, případně speciality z udírny.  

    


