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Edelštejn – memoriál Věry Tišnovské 

4. závod oblastního žebříčku Hanácké oblasti – podzim, závod HSH Rankingu - koeficient 1.00, klasická trať 

 

 
Pořadatel: TJ Zlaté Hory, orientační běh 
Datum: 17. října 2009 
Centrum: Zlaté Hory – Bohemaland 
Parkování: v objektu rekreačního střediska za poplatek 20- Kč 
Prezentace: na shromaždišti od 09.00 do 10.00 hodin 
Start:  00 = 11:00    
Vzdálenosti: parkování – centrum  0 m 

centrum – start  1400 m lanovkou (pro zdatné – výběh po lanovkou) 
  centrum – cíl   0 m 
Mapa:  podle platného mapového klíče, stav srpen 2009,  

rozměr A3 pro kategorie H16, HD18, HD21, HD35, H45, 
A4 (pro ostatní kategorie) 
hl. kartograf M. Kratochvíl., revidoval – Tomáš Javůrek, měřítko – 1:10 000.  

  Mapy nejsou v mapnících -  mapník je na startu a mapy lze před startem zabalit. 
Terén:  zvlněný, převážně průběžný terén s množstvím jam a prohlubní – pozůstatky po hornické 

činnosti, středně hustá síť komunikací 
Délky tratí:  
 
D10 2,2 km 10 m 
D12 2,6 km 60 m 
D14 2,5 km 60 m 
D16 4,1 km 130 m 
D18 4,7 km 160 m 
D21 6,1 km 230 m 
D35 4,5 km 150 m 
D45 4,2 km 120 m 
D55 3,7 km 65 m 
HDR 2,2 km 20 m 
P 2,7 km 65 m 
T 4,2 km 180 m 

H10 2,2 km 10 m 
H12 2,9 km 40 m 
H14 3,4 km 65 m 
H16 5,6 km 160 m 
H18 6,9 km 310 m 
H21K 6,6 km 330 m  
H21L 9,2 km 410 m 
H35 6,6 km 320 m 
H45 4,9 km 170 m 
H55 4,0 km 65 m 
H60 3,4 km 70 m 
HD10N 1,9 km 10 m 

Popisy kontrol:  formou samoobsluhy u výsledkových tabulí 
Časový limit:   120 minut pro všechny kategorie 
Vyčítání SI:   v centru, každý závodník je povinen neprodleně po svém příchodu vyčíst svůj SI čip 
Hygiena:   WC - na shromaždišti v budově, mytí tamtéž 
Zakázané prostory:  veškeré závodní prostory mimo cesty na start  
Občerstvení:  v centru bude bufet (pozor-  restaurace  a celý areál není v provozu)  
Upozornění: Na převlékání vezměte oddílové tunely – nebude otevřen žádný prostor objektu �. 

Závodí se dle platných “Pravidel OB”. Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. 
Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu na shromaždišti.  

Jury závodu:  požádání budou: M.Chmelař J 
Vyhlášení vítězů:  cca v 14:00 v centru 

 
 
 
Hana Pavlíková   Tomáš Javůrek    Jirka Babák 
ředitel závodu   stavitel tratí   hlavní rozhodčí 


