
  



 

 

CESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ – HANÁCKÁ OBLAST / OLOMOUCKÝ KRAJ 

 
OLAND CUP 2022 

 
ROZPIS 

Oblastní žebříček Hanácké oblasti, Oblastní žebříček Valašské oblasti, Krajský žebříček 
Moravskoslezské oblasti  

 
 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast 
Pořádající subjekt:   SK Haná orienteering, spolek 
Klasifikace závodu: závod na klasické trati s pevným pořadím kontrol 
Datum konání:  sobota 17. září 2022 
Shromaždiště:  Kulturní dům Stará Ves u Rýmařova.  
Prezentace:   9,15-10,15 hod. 
Start 00: 11:00 hodin – intervalový start podle startovní listiny  

kat. HDR, P libovolný start – bude upřesněno v pokynech 
Vzdálenosti: parkoviště – centrum - 200 m 
 centrum – start do 1500 m 
 centrum – cíl 1500 m 
Převlékání: Kulturní dům, Stará Ves 
Způsob ražení: elektronický systém SportIdent, bezkontaktní, poplatek za půjčení 

SI (kontaktního) 30,-Kč, za ztrátu se účtuje 700,-Kč 
Kategorie:  D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C, 
   H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C,  

H70C 
   DH10N (smajlíci bez doprovodu), HDR (rodiče s dětmi – smajlíci), P, T 
Přihlášky: 1. termín do 9.září 2022 do 23:59 v přihláškovém systému ORIS, 

zahraniční a neregistrovaní závodníci e-mailem na adresu 
tomas@hanaorienteering.cz 
2. termín do 14. září do 23:59, (navýšení vkladu 50%) 
Přihlášky v den závodu pouze do kategorie příchozích. 

Vklady:  Žactvo, příchozí, HDR, P–70 Kč (po termínu 105,-Kč) 
   Ostatní kategorie: 120,-Kč (po termínu 180,-Kč) 
Způsob úhrady: 1. Vklady uhraďte na účet č.  

 č.ú. 35-6665910217/0100 Komerční banka Olomouc, majitel účtu 
SK Haná orienteering, Olomouc, Biskupské nám. 2, 779 00  
Jako variabilní symbol uveďte číslo oddílu dle platného adresáře 
ČSOS. Doklad o zaplacení předložte u prezentace. 
2. V hotovosti přímo na prezentaci. 

Mapa: „Návrší“ 1 :10 000, E = 5 m, stav podzim 2022, formát A4, mapový 
klíč ISSOM 2017, vodovzdorně upravena, mapoval Zdeněk Rajnošek
   

Terén: horský podmáčený les, mírně zvlněný, dobře průběžný 
Občerstvení: v cíli pití, bufet v Kulturním domě (nealko, pivo, párky, káva…) 
Parkování: na vyhrazeném parkovišti v areálu firmy PROSTR Trading, 300 m od 

Kulturního domu, 50,-Kč za osobní auto, dbejte pokynů pořadatelů 
Protesty: k rukám hlavního rozhodčího, vklad 200,-Kč. Písemně doložené 

v termínu, podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl.26.2. poštou 
na adresu: Robert Zdráhal, Biskupské náměstí 2, 779 00 Olomouc. 

https://mapy.cz/s/cokojoduba
mailto:tomas@hanaorienteering.cz


 

 

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB v souladu 
s platným Soutěžním řádem Hanácké oblasti 

Upozornění:  závodníci startují na vlastní nebezpečí.  
 
Ochrana osobních 
údajů:  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 v informačním systému 
ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/) 

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 závodníkůn (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 
vašeho klubu OB), zejména z vyhlášení výsledků adoběhu do cíle v 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to, prosím, 
explicitně fotografovi. 

 
Funkcionáři:  Ředitel závodu  Robert Zdráhal 
   Hlavní rozhodčí  Mirek Hlava, R1 
   Stavitelé tratí   Robert Binar, R2, Jindra Beneš  
 
 
Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 19.8.2022 
 
 
 
  
Robert Zdráhal            Mirek Hlava  
 ředitel závodu        hlavní rozhodčí 

 


