
 

Poslední kufr 2010 
 

7.závodu oblastního žebříčku Hanácké oblasti – klasická trať – podzim 2010 
závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.00 

a veřejného závodu 

 
POKYNY 

 
Poř. subjekt: KOB Železárny Prostějov – ZPV 
 
Datum  30. října 2010 
 
Centrum: Horní Št ěpánov, okr. Prost ějov, sokolovna, 
                           GPS:  49°32'57.324"N, 16 °47'19.315"E 

 
V sokolovně a přilehlých prostorách  udržujte čistotu a pořádek.  
Zákaz vstupu do sokolovny v b ěžecké obuvi s h řeby. 

 
Prezentace: v centru závodu  do 10,00 hodin  
 
Start 0:00 = 11,00 hodin intervalový, kategorie HD10N, HDR a P libovolný do času 70 
 
Parkování: Dle pokynů pořadatelů na přilehlém treninkovém hřišti. Bude vybírán poplatek 20,- Kč. (změna 

oproti rozpisu). Je přísný zákaz jízdy do prostoru startu a cíle. V tomto prostoru není místo na 
parkování ani otáčení. Dodržujte prosím tento zákaz. 

 
Vzdálenosti Centrum – parkoviště  do 0 metrů 

Centrum – start 1500 metrů – modrobílé fáborky, převýšení 20 metrů  
Centrum – cíl  1500 metrů  
Start – cíl                                   49 metrů. Start a cíl jsou blízko sebe. K dispozici bude stan pro 

odkládání oděvů 
 

Mapa:  Peterkův kopec 1:10 000, E= 5m, stav červen 2010, rozměr A4, poslední změny dokresleny 
  Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. Popisy kontrol samostatně v centru závodu. 
  Zvláštní značky uvedeny na mapě 
  Mapy se v cíli odevzdávají do odstartování posledního závodníka.   
 
Terén: vysočinský, mírně zvlněný terén,  v centrální části údolí, střídání porostů, podrost, středně 

hustá síť komunikací 
  

Funkcionáři:   ředitel Mirek Křeček     
 hlavní rozhodčí Petr Hynek, 
 stavitel tratí Jan Křeček, Tomáš Fajkus, Michal Jirka  
 
Vyčítaní čipů na prezentaci v centru závodu 
 
Systém ražení  Sportident, pro příchozí bude možnost jeho zapůjčení za 10,- Kč, při ztrátě bude 

účtováno 700,- Kč. Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické ražení 
do R políček na mapě a tuto skutečnost ohlaste v cíli. 

 
Občerstvení: po doběhu šťáva v sokolovně.  

v šatnách u hřiště bude stánek s občerstvením – zajištěno místními složkami 
 
Ve vzdálenosti od centra cca 150 m je otevřena Restaurace u Honzírků (otevřeno od 10,00 
hod.).  

 



 
 
 
WC  v areálu sokolovny, v blízkosti startu a cíle (bude značeno). I zde dodržujte “pořádek“ 
 
 
Zakázané prostory  : Je p řísný zákaz vstupovat na horní h řišt ě (označeno). Dále je p řísný zákaz 

vstupovat na nov ě osázenou louku v blízkosti startu a cíle. 
 
 
Jury závodu V případě podání protestu bude nabídnuto Evě Horčičkové(UOL)r, Miroslavu Chmelařovi 

(JPV), Kristýně Skyvové (STE) 
 
Vyhlášení výsledků Předpokládané vyhlášení výsledků cca ve 14,00 hod. První tři závodníci ve všech 

kategoriích vyjma kategorie HDR obdrží drobné věcné ceny. 
  Závodníci v kategorii HDR budou odměněni drobnou cenou po doběhnutí do cíle při 

vyčítání čipů 
  Bezprostředně poté proběhne vyhlášení výsledků Hanáckého žebříčku.  
 
 
 
 
Pěkné sportovní zážitky p ři posledním závodu sezóny vám p řejí po řadatelé ze ZPV Prost ějov 
 
 
Parametry tratí - Poslední kufr 30.10.2010 
     
Kategorie Délka km Převýšení m Poč.kontrol  
D10C 1,80 90 7  
D12C 2,10 110 8  
D14C 3,00 130 10  
D16C 4,90 160 15  
D18C 5,70 140 14  
D21C 7,10 230 14  
D35C 5,20 130 12  
D45C 4,50 100 11  
D55C 3,90 90 13  
DH10N 2,00 120 7  
H10C 2,30 90 7  
H12C 2,50 110 8  
H14C 4,20 135 11  
H16C 6,10 160 15  
H18C 7,50 195 13  
H21K 6,30 180 13  
H21L 9,20 275 21  
H35C 7,50 200 14  
H45C 6,00 140 14  
H55C 5,00 130 14  
H65C 4,10 120 11  
HDR 2,10 100 7  
P 3,90 110 11  
 


