
 

Český svaz orientačního běhu – Hanácká oblast / Olomoucký kraj 

 

Sportovní klub Prostějov a obec Vitčice  

 

Vás vítají na 

 

Oblastním žebříčku Hanácké a Jihomoravské oblasti v orientačním běhu 

 
POSLEDNÍ KUFR 2009 – PODZIMNÍ PROBĚHNUTÍ V SRDCI HANÉ 

 
  

Pokyny k závodu  

 
Datum: sobota 31.října 2009  

 

Centrum závodů: Vitčice, okres Prostějov – hospoda a přilehlé náměstíčko 

  

Prezentace:  31.10.2009 od 9.00 do 10.30 hodin v závodní kanceláři, která bude umístěna 

v sále hospody 

 

Příjezdové cesty (doporučené) :  

- od Olomouce : po R 46, sjezd Prostějov – střed, směr Kojetín, Přerov, dále  

přes Bedihošť, Čehovice, Čelčice, v Klenovicích odbočit na Tvorovice, 

Hruška a přes Němčice a Tvorovice do Vitčic (na tradiční cestě přes 

Výšovice a Němčice probíhají rekonstrukční práce a  silnice je 

uzavřena) 

- od Brna : po D1, sjezd Mořice, směr Němčice n.H, dále přes Mořice a 

Vrchoslavice do Vitčic 

   

Parkování: Autobusy i osobní automobily v areálu družstva, dbejte pokynů pořadatelů – 

parkování je BEZPLATNÉ, proto neparkujte volně po obci zejména před 

vjezdy na nemovitosti !!! 

 

Převlékání: V omezeném množství v centru závodu (sál hospodu), dále pak ve vlastních 

dopravních prostředcích, eventuelně možnost postavení oddílových tunelů na 

náměstíčku. 

.  Pořadatel neručí za odložené věci ať už v centru závodů, v oddílových 

stanech, nebo v dopravních prostředcích !!! 

 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodů :  cca 200 m 

centrum - start – 500 m, modro bílé fáborky  

cíl - v bezprostřední blízkosti centra 

 

Start 00 11.00 hod, intervalový, startovní listiny na shromaždišti. Pro kategorie P a 

HDR možnost startu kdykoliv v rozmezí od 0 do 90. Na startu těmto 

kategoriím bude vyhrazen zvláštní koridor, kde jim startér přidělí startovní čas.  



   

Systém ražení: SportIdent. Každý závodník si na startu ve vlastním zájmu musí provést 

vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat odečíst údaje z SI čipu 

do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod !!). 

 

Vyčítání čipů: V centru závodů 

 

Terén : Středně členitý, převážně listnatý les, udržovaný (prakticky bez sezónního 

podrostu – zejména v západní části).  

Zákaz vstupu na osázené paseky a do oplocenek  (optimální postupy přes 

ně nevedou)!!! Rádi bychom si udrželi dobré vztahy s vlastníky lesa i po 

skončení závodu. 

 

Zakázaný prostor: S výjimkou cesty na start a nouzových záchodů veškeré lesní porosty. 

 

Mapa : Vitčický les 2009 - POZOR pro některé kategorie (delší tratě) změna 

měřítka mapy oproti rozpisu !  

Pro VŠECHNY kategorie : 1:10 000, E = 5 m, stav říjen 2009, formát A4, 

vodovzdorně upraveno (v mapníku). Tisk HP CLJ 3800, technologie tisku 

laser. Revize (říjen 2009) : Josef Marduk. 

 Mapy NEBUDOU v cíli odebírány –  PROSÍM RESPEKTUJTE zásady 

fair- play !!! 

 

Popisy:  piktogramy budou k dispozici na shromaždišti 

 

Parametry tratí :  

  

kateg. délka přev. kontrol 

D10 N 2,1 40 6 

D10 C 2,4 45 6 

D12 C 2,7 45 9 

D14 C 3,3 90 11 

D16 C 4,2 75 12 

D18 C 4,9 110 15 

  D21 C 6,1 185 19 

D35 C 5,0 140 17 

D45 C 4,2 130 14 

D55 C 4,0 100 15 

P 3,0 70 10 

HDR 1,9 50 6 

 

 Pozn. 1, charakter terénu (dva samostatné lesy) neumožnil postavení kvalitní 

tratě H21K (Han.oblast) resp. H21D (Jm oblast), hlavní kategorie mužů má 

tedy jednu trať jejíž délka je přizpůsobena i kategorii H21K resp.H21D.  

 

Pozn. 2,  tučně vyznačené kategorie přebíhají i do Stříbrnického lesa. Tento 

přeběh délku cca 350 m (cestou tam do kopce  – převýšení 35 m, cestou zpět 

z kopce ), má stejnou počáteční i koncovou kontrolu tzn. kontroly č. 61 a 63 

se razí 2 x ! Přeběh přes zarostlé údolí s potokem je dle možností vyčištěn a 

vyfáborkován, přes pole není vyfáborkován a je možno běžet kdekoli. 

kateg. délka přev. kontrol 

H10 N 2,1 40 6 

H10 C 2,4  45 6 

H12 C 2,9 70 10 

H14 C 4,3  100 14 

H16 C 5,8 135 17 

H18 C 7,5 240 23 

H21 C 8,9 260 28 

H35 C 7,6 240 25 

H45 C 5,8  135 18 

H55 C 5,1 125 17 

H65 C 5,1 125 17 



Občerstvení : Po doběhu čaj. Další občerstvení zajišťují místní fotbalisté v hospodě – pivo, 

limo, káva a čaj (případně grog, fernet, ...)  v neomezeném množství, z teplých 

jídel bude po doběhu možnost zakoupení párků, klobás a dalších poživatin.  

 

Čas. limit : 100 minut 

 

Záchody : Omezené možnosti !!! V centru závodu pevné záchody , cestou na start 

nouzové v lese. 

 

Umývání: Velmi omezené možnosti !!! V centru závodu v hospodě. 

 

Výsledky: Budou vyvěšovány v průběhu závodů v  prostoru centra závodů. 

 

Zdravotní zabezpečení: V centru závodů. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná 

lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující 

lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 

Funkcionáři:  Ředitel závodu :   Dušan Vystavěl 

Hlavní rozhodčí :   Jiří Otrusina, R3 

Stavitel tratí :     Petr Hynek   

Jury závodu: Složení jury bude zveřejněno před startem závodu.  

 

Protesty: Písemné s vkladem 200 Kč dle platných pravidel orientačního běhu a 

soutěžního řádu. 

 

Vyhlášení : Zahájení asi ve 14 hodin na náměstíčku (u stromu Milénia) 

  

Vyhlašování proběhne v následujícím pořadí : 

 

- vyhlášení nejlepších závodníků Posledního kufru (všechny kategorie první 

tři závodníci) 

- vyhlášení nejúspěšnějších závodníků Dnů orientace v Ol.kraji region Jih 

- vyhlášení nejlepších závodníků Hanáckého žebříčku (žactvo a dorost) 

- vyhlášení tří nejlepších kostýmů – účastníků Posledního kufru 

 

 

 
Správný směr přejí pořadatelé z oddílu JPV !!! 


