
MISTROVSTVÍ HANÁCKÉ OBLASTI 
 

 

v orientačním běhu ve SPRINTU 

závod jarního Hanáckého žebříčku 2021 

 

POKYNY 
Datum a druh závodu: Neděle 13. června 2021, jednorázový denní individuální závod jednotlivců ve sprintu 

Pořádající subjekt:  TJ SOKOL Plumlov, z.s., oddíl orientačního běhu 

Centrum závodů: Plumlov, kemp Žralok,  GPS:   49.4612000N, 17.0118000E  

Parkování:  Parkování je možné přímo v areálu kempu (bez poplatku), v jeho horní části. 

Respektujte prosím pokyny pořadatelů a směrovek. Přísný zákaz parkování na 

komunikaci před areálem kempu. 

Prezentace:  Ve zcela výjimečných případech od 9:00 – do 11:00 hodin v centru  závodů, čipy 

k zapůjčení budou k vyzvednutí na prezentaci. Dohlášky jsou možné pouze 

v omezeném počtu (dle vytisknutých map). Je možné se dohlašovat na email: 

bobstoklasa@seznam.cz  do soboty 12.6. do 12:00 hodin. 

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 

Systém ražení:  Elektronické – SPORTIdent. Všechny kontroly budou nastaveny v režimu 

bezkontaktního ražení BEACON (včetně cílové krabičky). Vyčítání čipu na 

shromaždišti v místě prezentace. V případě nefunkční SI jednotky na kontrole 

závodník razí mechanicky do R-políček v mapě. 

Měření času: na celé sekundy  

Startovní listiny: zveřejněny na ORIS, vyvěšeny na shromaždišti a na startu 

Parametry tratí:  kategorie délka  převýšení počet kontrol 
D10  1,1 km  32 m  7 
D12  1,3 km  34 m  12 
D14  1,5 km  60 m  16 
D16  1,8 km  58 m  18 
D18  2,0 km  64 m  19 
D20  2,1 km  64 m  20 
D21  2,1 km  64 m  20 



D35  1,8 km  58 m  18 
D45  1,8 km  62 m  16 
D55  1,6 km  44 m  13 
D65  1,6 km  44 m  13 
H10  1,1 km  32 m  7 
H12  1,3 km  34 m  12 
H14  1,5 km  60 m  16 
H16  2,0 km  64 m  19 
H18  2,1 km  64 m  20 
H20  2,5 km  84 m  22 
H21  2,5 km  84 m  22 
H35  2,1 km  64 m  20 
H45  2,0 km  64 m  19 
H55  1,8 km  62 m  16 
H65  1,6 km  44 m  13 
H70  1,6 km  44 m  13 
DH10N  1,1 km  32 m  7 
HDR  1,1 km  32 m  7 
P  1,6 km  48 m  13 

 
Start:  00=10:00 hod., intervalový, dle startovní listiny, kategorie P a HDR startují na 

startovací krabičku.  

 Start P a HDR od startu 00 do startu 100. 

Na místě startu nebude možné odkládat žádné věci. 

Časový limit:  40 minut 

Odběr map v cíli:  Mapy v cíli se  nevybírají, dodržujte prosím fair-play 

Mapa:  Plumlovská návrší - 1:4 000, E = 2 m, stav 04/2021, formát A4, ISSprOM 2019, 
vodovzdorně upravena, mapoval Bob Háj 

 

Popisy kontrol:  Popisy kontrol ve formě piktogramů budou na závodních mapách a budou zveřejněny 
v sytému ORIS, kde si je každý může vytisknout. 

 

Terén:     Typický plumlovský – centrum města, přilehlé parky, parčíky, kousek lesa, louky 
Doporučujeme zakrytí dolních končetin – exponovaná místa na ideálních postupech 
pořadatelé vysekali, ale ne každý si ideální postup zvolí… 
Běžecký podklad: zpevněné a nezpevněné cesty, kousek lesa, tráva vysoká, tráva 

parková... 

Omezení obuvi:   nedoporučujeme použití obuvi s kovovými hřeby 

Vzdálenosti:    parkoviště - centrum: 0 m  

centrum - prezentace: 0 m  

centrum - start: 350 m modrobílé fáborky 

centrum – cíl: 370 m neznačeno (na dohled od centra…) 

Povinné úseky:  Start – začátek orientace – značeno oranžovými fáborky, začátek orientace označen v 

mapě, v terénu lampionem.  

Sběrná kontrola – cíl – značeno koridory. 

Předpokládané časy nejlepších: 12-15 minut dle jednotlivých kategorií 

Výsledky:  Budou vyvěšovány v průběhu závodu v centru, oficiální výsledky budou zveřejněny v 

systému ORIS. 



Vyhlášení výsledků: v každé kategorii 3 nejlepší, kategorie DH10-20 medaile a hodnotné věcné ceny, 

ostatní kategorie hodnotné věcné ceny, předpokládaný čas vyhlášení výsledků je ve 

12:00 hodin  

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: 

marek.otruba@email.cz 

JURY:  David Kopecký (UOL), Jiří Otrusina (JPV), Petr Skyva (STE) 

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

Prováděcími předpisy Hanácké oblasti na rok 2021 

Zakázané prostory: Během závodu je zakázáno vstupovat do oblastí definovaných jako zakázané 

mapovým klíčem, resp. Pravidly OB (bod 13.2). Zákres v mapě má přednost, tzn. 

omezení přístupu je platné, i pokud závodník v terénu vyhodnotí, že by dané místo 

překonat mohl (viz Pravidla 13.3). Na vybraných místech bude hlídáno pořadateli, 

některá kritická místa budou navíc označena páskou. 

WC:  V centru – dodržujte prosím pořádek. 

Mytí: v nedalekém Podhradském rybníce 

Upozornění: Většina kategorií přebíhá několikrát hlavní silnici v Plumlově. Přeběh je povolen 
pouze na vyznačeném místě, které je vyznačeno i v mapě. Na přeběhu budou 
pořadatelé.  Provoz ve městě není nijak omezen, dávejte pozor při přebíhání 
komunikací. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 
poskytována pouze po doběhu. Následnou lékařskou pomoc si každý účastník hradí 
ze svého zdravotního pojištění. 

 

Občerstvení:   V cíli balená voda – prázdné lahve prosím dávejte do odpadkových košů. 
    Pro kategorie HDR, DH10N, D10 a H10 bude v cíli odměna. 

V centru závodu je den otevřených okýnek a zahrádek – nápoje, sladkosti i něco 

většího na zub – bramboráky, kuřecí stehno, těstovinový salát, burger, hot dog, 

hranolky a jiné… 

Plánek centra:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Funkcionáři:   ředitel – Marek Otruba (R3) 

    hlavní rozhodčí – Radoslav Matyšek (R3) 

    stavba tratí – Johana Otrubová, Karel Otruba (R3) 


