
POKYNY 
3. závodu Zimní ligy Hanácké oblasti 2012 / 2013  

v městském orientačním běhu 
 

 

Velkobystřické proběhnutí 
 

 
 

Datum konání:  sobota  1. prosince 2012 

Pořadatel: Sportovní klub Univerzity Palackého Olomouc, oddíl orientačního běhu 

(UOL) 

Centrum: Velká Bystřice, restaurace Nadační a malý sál nad restaurací Nadační 

(do areálu restaurace je přísný zákaz vstupu v běžecké obuvi!!!) 

Parkování:   bezplatně na parkovištích za hotelem Zámek a na ulici podél železniční 

trati dle pokynů pořadatelů 

Prezentace:   v centru závodu 10:00 až 10:30 hod. (příchozí a HDR do 11,00 hod) 

Vzdálenosti:   centrum – start: 210 m, modrobílé fáborky 

  cíl v bezprostřední blízkosti centra 

Časový plán:   start 00 je v 11:00 hod 

  kategorie HDR (rodiče s dětmi) a P (příchozí) mohou startovat 

kdykoliv do 12:00 hod 

Systém závodu: intervalový start 

pouze kategorie HD10 a HDR mají jistotu, že jejich kontroly jsou 

s lampióny. Na ostatních kontrolách jsou pouze stojany se 

záznamovým zařízením. 

Mapa: Velká Bystřice, 1:4 000, interval vrstevnic 2,5m, stav březen 2012, typ 

mapového klíče ISSOM, mapoval: Martin Poklop 

mapa bude vodovzdorně upravena 

Terén:   městská zástavba, park 

 

Parametry tratí  

kategorie délka převýš. počet kont. kategorie délka převýšení počet kont. 

rodiče s dětmi 1,3 km 20m 8 příchozí 1,6 km 20m 12 

D 10 1,2 km 20m 7 H 10 1,2 km 20m 7 

D 14 1,5 km 25m 10 H 14 1,5 km 25m 10 

D 18 2,1 km 40m 17 H 18 2,3 km 50m 19 

D 19 2,3 km 50m 19 H 19 3,0 km 50m 23 

D 35 2,1 km 40m 17 H 35 2,3 km 50m 16 

D 50 1,6 km 20m 12 H 50 2,1 km 40m 17 

 

Popisy kontrol: Piktogramy jsou k dispozici v centru závodu formou samoobsluhy 



Ražení :   Elektronické – Sportident 

Odběr map: mapy se v cíli nebudou odebírat (věříme ve fair play chování všech 

závodníků) 

Startovné:  D, H 10; D,H 14; HDR; P  20,- Kč  

 ostatní kategorie  30,- Kč 

Ceny:  vyhlášení výsledků do 10 minut po doběhu posledního závodníka (asi 

ve 13.00 hod), vyhlášeni budou 3 nejlepší závodníci v kategorii DH10, 

14 a nejlepší závodníci kategorií ostatních kromě rodičů s dětmi (zde 

dostanou odměnu všichni) a příchozích (tato kategorie nebude 

vyhlášena). 

Občerstvení:  teplý čaj po doběhu, další občerstvení v restauraci 

Převlékání: v centru závodů 

Záchody: pouze v centru závodů 

Důležité:  závodníci startují na vlastní nebezpečí, lékařskou pomoc si každý účastník 

hradí ze svého zdravotního pojištění 

Protesty: protesty se, jak bývá zvykem na zimní lize, podávají s nevratným 

vkladem 10 litovelských piv do rukou hlavního rozhodčího nebo 

dalších pořadatelů (předem upozorňujeme, že protesty se jen podávají, 

ale neřeší)  

 

Činovníci závodu:  ředitel závodu:  Roman Šimek 

   hlavní rozhodčí:  Jan Špacír R2 

stavitel tratí:   Michal Štrajt R3 
 

Informace:  Roman Šimek, tel.: 724227172, e-mail: romcaromca@email.cz 

 

Důležité:  dbejte zvýšené opatrnosti při přeběhu komunikací, na kterých není 

   omezen provoz. 

Poděkování:  starostovi města Velká Bystřice, panu Pazderovi 

Sponzor závodu: pivovar Litovel 

Mediální partner: Český  rozhlas Olomouc 

 

Pozvěte své přátele, rodiče, děti, milenky, milence, druhy, družky, babičky, dědečky, sousedy 

a sousedky a další, ať se přijdou proběhnout a uvidí, jak chutná skvělý čaj či správně 

vychlazená Litovel po troše námahy. 

 

    

Motto závodu:   Po sobotním proběhnutí  

    čaj nebo Litovel Ti jistě přijde k chuti 

 

 

 

 

Roman Šimek                      Jan Špacír 

       ředitel závodu                hlavní rozhodčí 

mailto:romcaromca@email.cz

