
Český svaz orientačních sportů - Hanácká oblast 

POKYNY 
závody 5. Hanáckého žebříčku podzim 

veřejné závody 

 

Datum, místo a centrum sportovní akce: 

Sobota 15.10. 2011, Mrsklesy, Sportovní areál (N 49
o
 36,0´, E 17

o
 24,2´) 

Typ závodů: 

Jednorázové denní závody jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati s pevným pořadím 

kontrol. 

Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích: 

Dle Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti (Příloha 1) 

Místo a čas prezentace, vydávání popisů kontrol: 

V centru sportovní akce od 9:00 do 10:30 

Popisy kontrol budou k dispozici v blízkosti prezentace na výsledkových tabulích. Odběr formou 

samoobsluhy. 

Vzdálenosti:  

Parkoviště A - centrum (prezentace):                                           100 m 

Parkoviště B - centrum (prezentace):                                           250 m (žlutozelené fáborky) 

Centrum (prezentace) – start resp. cíl:                                 cca 1100 m (modrobílé fáborky) 
Start resp. cíl jsou umístěny v malé aréně, kde bude k dispozici tunel pro odložení svršků ve vlastních 

sáčcích resp. pytlích. 

Omezení běžeckého oblečení a obutí: 

Bez omezení.  

S ohledem na výskyt podrostu (kopřivy a ostružiny) a pozůstatků po vojenské činnosti (ostnatý 

drát, dráty, plechy a suť) doporučujeme zakrytí dolních i horních končetin a použití prorážeček. 

Toto doporučení se netýká kategorií HDR, HD10N, HD10C, D55C a H65C. Zejména kategoriím  

H18 až H55 a D18 a D21, jejichž tratě vedou v prudkém svahu s kameny a skalami, 

doporučujeme použít boty s hřeby. 

Popis terénu, možných nebezpečí, tréninkové možnosti: 

Prostor závodů se nachází v okrajové části vojenského újezdu Libavá v nadmořské výšce 270 až   

360 m. V centrální části je rovinatý, na SZ se nachází prudký svah do údolí řeky Bystřice 

obsahující břidlicové skalní objekty. V centrální části se nachází četné pozůstatky po vojenské 

činnosti (bunkry, jámy, kupy). Hustota cest je středně vysoká až vysoká. Ve většině závodního 

prostoru roste bujná vegetace.  

Důležitá upozornění: 

- Vojenské objekty jsou nyní opuštěné a většinou zdevastované. Podepsal se na nich čas a 

„zlatokopové“ (sběrači různého stavebního materiálu a sběrači kovů).  Díky sběračům mědi a 

hliníku se nacházejí v lese zbytky izolací, díky sběračům oceli a litiny, vznikly umělé kamenné 

jámy (tak jsou na mapě značeny skruže, jímky, šachty a kanály zbavené zakrytí (zákrytových 

desek a poklopů)). Některé tzv. kamenné jámy jsou patrné (vystupují nad úroveň terénu), některé 

jsou ovšem v úrovni terénu navíc ve vegetaci a jsou málo patrné). V místech, kde je na mapě 

značka znázorňující kamennou jámu buďte proto opatrní a dívejte se pod nohy kam šlapete. 

Přestože jsme prostor pečlivě prochodili, není vyloučeno, že nám ještě nějaká tzv. kamenná jáma 

unikla. Tyto tzv. kamenné jámy se nacházejí v centrální části, v blízkosti bunkrů a budov (resp. 

jejich zbytků). Zvlášť nebezpečné odkryté vlezy do podzemního vodojemu budou označeny 

výstražnou páskou. 

- V lese můžete narazit také na skládky různých odpadků včetně plechovek a střepů. 

- V centrální části mapy na asfaltové ploše se nacházejí úly. Aktivita včel je nyní minimální, 

přesto buďte v jejich blízkosti opatrní. 



- V severní části mapy, v blízkosti kontroly č. 35 se nachází lom. V západní části mapy se 

nacházejí skalní prvky, které mohou být, zejména po dešti, kluzké.   

 Mapa: 

U DIVOČÁKA, 1 : 10 000, ZIV 5 m, stav říjen 2011, typ mapového klíče ISOM 2000, 

autoři Miroslav Dosoudil a Martin Poklop, rozměr A4, způsob tisku LASER. 

Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

Zvláštní mapové symboly: 

Značka pro kámen je použita i pro betonové nebo cihlové bloky. 

Značka pro kamennou jámu je použita i pro skruže, šachty, jímky, kanály a vlezy. 

Zakázané prostory, hranice závodního prostoru 

Zakázaným prostorem je železniční svršek (fialové šrafy). Dále je v mapě vyznačeno území, kde 

se mohou vyskytovat včely (fialový rastr). 

Značení povinných úseků, závodního prostoru a zakázaných prostorů 

Povinný úsek ze sběrné kontroly do cíle je značen červenými fáborkami. Značení závodního 

prostoru a zakázaných prostorů v terénu není. 

Občerstvení na trati, kontroly s rozhodčími 

Občerstvení na trati není, kontroly s rozhodčími nejsou. 

Divácké kontroly, divácké úseky 

nejsou. 

Start: 

00 = 11:00, intervalový, 3 startovní koridory 

HDR libovolně v čase 00 až 90 
Délky tratí a převýšení: 

Délky tratí a převýšení jsou uvedeny na webových stránkách závodů a v popisech kontrol (piktogramech). 

Zvláštní úprava a vybavení kontrol 

Není. 

Druh označování závodních průkazů: 

Elektronický systém - SPORTIDENT. 
Vyčítání elektronických průkazek (čipů) v místě prezentace.  

Odběr a výdej map: 

Odběr map v cíli do času startu posledního závodníka, tj. cca do 13.00 hod. Sáčky s mapami budou potom 

převezeny do centra, kde budou vydány zástupcům klubů.  

Předběžné výsledky: 

Předběžné výsledky budou vyvěšovány formou počítačových výpisů po kategoriích v blízkosti 

prezentace. 

Šatny, umývání, WC, první pomoc: 

Šatny pořadatel nezajišťuje. V případě nepříznivého počasí využijte vlastních dopravních prostředků nebo 

klubových tunelů. Pro jejich postavení je k dispozici travnatá plocha v blízkosti centra, prostor bude 

vyznačen.  

Umývání a WC je k dispozici v provozní budově sportovního areálu.  

Cestou na start WC a na startu WC není. 

První pomoc bude k dispozici v prostoru cíle. 

Uzavření cíle: 

Předpoklad v čase 270, tj. v 15:30. 

Časový limit 

150 minut. 

Vyhlášení vítězů: 

Vyhlášení vítězů proběhne po zpracování výsledků cca v 15:00. 

Vyhlášeni budou 1. 3 závodníci kategorií HD10N, HD10C, HD12C, HD14C. 

Závodníci kategorie HDR obdrží pamlsek při vyčítání. 

Vyhlašovaní obdrží drobné až hodnotné věcné ceny od sponzorů, tj. firem Koyo Bearings, s.r.o., 

Honeywell Aerospace, s.r.o. a dalších.  

 



Funkcionáři: 

Ředitel sportovní akce:   Miroslav Dosoudil 

Hlavní rozhodčí závodů: Lubomír Poklop (R3) 

Stavitelé tratí:                  Martin Poklop (R3), Lubomír Poklop (R3) 
Jury: 

Jury bude zveřejněna na INFO TABULI v blízkosti prezentace. Členství v jury bude nabídnuto Miroslavu 

Hlavovi (KON), Václavu Královi (SSU) a Kristýně Skyvové (STE). 

Startovní listina: 

Startovní listina bude vyvěšena v blízkosti prezentace a v prostoru startu.  

Občerstvení: 

- Po závodě, v prostoru cíle, iontový nápoj. 

- Dále v centru bufet zajišťovaný Sokolem Mrsklesy. K dispozici bude točené pivo, nealko, alko, káva, 

čaj, pamlsky a pochutiny z udírny (domácí klobása a cigáro). 

Různé: 

- Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200,- Kč, který bude v případě uznání protestu 

vrácen. 

- Na provozování prodejní a propagační činnosti v centru závodů je nutná písemná dohoda s pořadateli.  

 

 

 

 Miroslav Dosoudil                                                                                             Lubomír Poklop          

ředitel sportovní akce                                                                                   hlavní rozhodčí závodů 

 


