
Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati 2021 

závod Hanáckého žebříčku „PRVNÍ“ KUFR  

                

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů – Olomoucký krajský svaz ČSOS 

Pořádající subjekt:  Oddíl orientačního sportu SK Prostějov, z. s. 

Datum:   sobota 12.6.2021 

Centrum:   Suchý (okres Blansko), parkoviště v obci 49.4816808N, 16.7570719E 

Parkování: na parkovišti v centru obce za poplatek 20,- Kč, přísný zákaz parkování před Penzionem 

Athéna a v chatové oblasti 

Druh závodu:   závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

Podmínky účasti: všichni závodníci musí při příjezdu předložit vyplněné čestné prohlášení (možno stáhnout z IS 

ORIS na stránce závodu) s potřebnými údaji (testování, očkování, prodělání nemoci Covid-19) 

podle v den závodu platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.  

Bez předání vyplněného čestného prohlášení nebude účastník vpuštěn na trať.   

Program:   10:00 – 14:00 start po vlnách (maximální počet závodníků v jedné vlně – 120)  
předpokládané vyhlášení výsledků (pouze mistrovské kategorie), kategorie DH10-20 medaile, 
věcné ceny, ostatní kategorie věcné ceny 
 

Kategorie:  D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55, D65  
H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65, H70  
HDR (smajlíci, děti s doprovodem)  
DH10N (smajlíci, bez doprovodu)  
P – příchozí  
 



Přihlášky:  do neděle 6.6.2021 do 23:59 přes systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/  

Účastníci se hlásí do jednotlivých startovních vln. V těchto vlnách (1 vlna=1 hodina) jim 

budou přiděleny konkrétní startovní časy (budou zveřejněny pouze v systému ORIS). Celkem 

budou připraveny 4 startovní vlny. Kategorie HDR a P mají libovolný start tj. od 00 do startu 

posledního závodníka, tj. hlaste se do poslední startovací vlny, ať nezabíráte místa 

závodníkům v ostatních kategoriích. 

Informace:   Dušan Vystavěl, email: dusanvystavel@seznam.cz , mobil: +420 602 730 417  
Stránka závodu: ORIS - Český svaz orientačních sportů (orientacnisporty.cz) 
 

Vklady:       v termínu (do 6.6.)  po termínu (od 6.6.)    

DH10N, D/H10            70,- Kč    100,- Kč    

HDR            70,- Kč                  70,- Kč                      

Příchozí (P)       120,- Kč                120,- Kč                    

Ostatní                       120,- Kč    180,- Kč         

půjčovné SI                  10,- Kč   10,- Kč  

Úhrada vkladů: Pouze převodem na účet OOS SK Prostějov 249075059/0300 (ČSOB, a.s.), nejpozději do 11. 

6. 2021 (platba na místě není možná), variabilní symbol XXXX kde XXXX je číslo klubu dle 

adresáře ČSOS. Do zprávy uveďte zkratku oddílu, případně jméno a příjmení za koho je 

placeno. Zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) vklad 10,-Kč. 

Mapa:  „Kozel“ 1:10 000, E = 5 m, stav 05/2021, formát A4, ISSOM 2017, vodovzdorně upravena, 

mapoval Bob Háj, revize Petr Hynek  

Terén:  Typický terén Drahanské vrchoviny, melioráky, hustníky, skalky, vysoký průběžný les, paseky 
po kůrovcové kalamitě   
 

Vzdálenosti:   Parkoviště – centrum   v místě = 0 m  

Centrum – start  cca 1100 m (cesta vede přes cíl)  

Centrum – cíl   cca 500 m 

Start:   00 = 10:00 hodin, intervalový, ve vlnách – viz. ORIS 

Start P a HDR libovolný od startu 00 do startu posledního startujícího ve startovní listině. 

Parkování: na parkovišti v centru obce za poplatek 20,- Kč, přísný zákaz parkování před Penzionem 

Athéna a v chatové oblasti 

Způsob ražení:  Elektronické - SportIdent, všechny kontroly budou nastaveny v režimu bezdotykového ražení 

BEACON. Požadavky na zapůjčení SI-čipu (obyčejný, ne SIAC) uveďte v přihlášce a úhradu 

proveďte společně s vkladem. 

Popisy kontrol: pouze na mapách a před závodem ke stažení v systému ORIS na stránce závodu 

Výsledky: pouze elektronicky na stávce závodu ORIS - Český svaz orientačních sportů 

(orientacnisporty.cz) 

Vyhlášení výsledků:  bude upřesněno v pokynech (předpoklad vyhlášení pouze mistrovských kategorií D/H 12-20) 
 

Protesty:  k rukám hlavního rozhodčího, vklad 200,-Kč. Písemně doložené v termínu, podle Pravidel OB 

čl. 26.1 osobně, podle čl.26.2. e-mailem na adresu: dusanvystavel@seznam.cz  

http://oris.orientacnisporty.cz/
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6555
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6555
https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6555
mailto:dusanvystavel@seznam.cz


Občerstvení:  V cíli 0,5 litrovka balené vody – další občerstvení pořadatel nezajišťuje! V obci Suchý budou 

– pokud to protiepidemická opatření dovolí – otevřena různá výdejní okénka, zahrádky, 

restaurace, ... a to včetně znovuotevřeného Penzionu Athéna.  

Dětská školka: Tato doplňková služba nebude provozována 

Předpis:  závodí se dle platných Pravidel OB a v souladu s platným Soutěžním řádem a Prováděcími 

předpisy Hanácké oblasti na rok 2021 

Ochrana osobních  
údajů (GDPR):  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 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 Vašeho klubu OB) zejména z doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím explicitně fotografovi. 

 
Upozornění: 1) Všichni závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  

2) Lékařská pomoc pouze v centru závodu.  
 3) Případná další uvolnění či omezení dle aktuálních nařízeních budou uvedena v pokynech. 
 

Funkcionáři:   ředitel závodu  Dušan Vystavěl (R1) 
hlavní rozhodčí   Jiří Přikryl  
stavitel tratí   Jiří Otrusina (R1)  

 
Opatření ANTI COVID:  Mimo čas strávený na trati mějte v prostorách akce nasazenou alespoň roušku, či 

šátek/“tunel“. 
 V prostorách centra, startu a cíle se nezdržujte zbytečně dlouho. 
 Dodržujte dostatečnou vzdálenost od ostatních osob.  
 Přihlášením na akci souhlasíte s dodržováním těchto pravidel. 
 Nejezděte na akci, pokud se nebudete cítit dobře!!! 
 Finální informace budou zveřejněny v pokynech v týdnu před akcí.   
     
Rozpis byl schválen soutěžní komisí HO dne 29. 5. 2021. 

Jiří Přikryl        Dušan Vystavěl 
hlavní rozhodčí       ředitel závodu 

 
 
 
 
 
 
 

MP Holding, a.s. 
 
 
 
PODĚKOVÁNÍ  Závod proběhne za podpory společnosti MP Holding (vlastníka lesa) a obce Suchý – 

děkujeme za podporu!  
 


