
POKYNY 

V. závod Zimní ligy Hanácké oblasti Okolo sněhuláka 

„Mistrovství Zimní ligy HO na dlouhé trati“ 

Datum:  Sobota 20. prosince 2014 

Pořadatel:  SK UP Olomouc 

Druh závodu:  Dlouhá trať (DH19L) a klasická trať (ostatní) 

Centrum:   Olomouc – Radíkov, Rekreační středisko Radíkov (chata Pod věží), 

  GPS: 49°38'29.622"N, 17°22'7.407"E 

Časový program:   9:30-10:30 prezentace; 11:00 = Start 00; 14:30 vyhlášení výsledků 

Vzdálenosti:   centrum – start: 250m; centrum – cíl: 0m; parkování – centrum:  0m 

Převlékání:  V centru závodu – Restaurace pod věží 

Mapa:   Okolo sněhuláka, měřítko 1:10 000, E=5m, mapa bude vodovzdorně upravena 

• pro kategorie DH10, DH14, H50, P a HDR formát A4 na šířku, stav 2013 

• pro kategorie DH18 a DH35 formát A4 na výšku, stav 1999-2013 mapa upravena 

• pro kategorie DH19L formát A3 na výšku, stav 1999-2013 mapa upravena 

  Upravené mapy jsou částečně bez cest nebo naopak pouze s vrstevnicemi a cestami bez porostů.  

Terén:  Terén mírně zvlněný až kopcovitý, smíšený les různé průchodnosti s náhodným výskytem kontrol 

a všeho možného 

Ražení:  Elektronické, SportIdent 

 vyčítání čipů po závodě bude v restauraci hnedle vedle výčepu  

Tratě:  Kategorie DH19L, H18 a H35 si mohou dát něco na zub a napít se u občerstvovací stanice 

uprostřed hlubokého lesa...  

Start:  00 = 11:00, intervalový, HDR a P libovolně v čase od 00 do 60 

Popisy kontrol:  Formou samoobsluhy v centru závodu 

Časový limit:  No musíte to stihnout do vyhlášení, pak se odnesou kontroly a cestu zpět do cíle už nenajdete :) 

Výdej map:  Mapy nebudou v cíli závodu odebírány. Dodržujte zásady fair play  

Zdravotní péče:  Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc je poskytována pouze po 

doběhu v centru závodu.  

Výsledky:  Budou průběžně vyvěšovány v centru. Celkové výsledky budou zveřejněny na webových stránkách  

Vyhlášení výsledků: Závodníci v kategorii DH19L, DH10 a DH14  na 1. – 3. místě a závodníci na 1. místě v ostatních 

kategorií obdrží ceny a diplomy, všichni závodníci kategorie HDR dostanou drobnou cenu po 

doběhu. Kategorie P nebude vyhlašována. U kategorie DH19L se závodník na prvním místě může 

honosit názvem „Mistr Hanácké oblasti na dlouhé trati ZL pro rok 2014“ 

Funkcionáři závodu:  ředitel závodu:  David Kopecký 

 hlavní rozhodčí:  Eva Horčičková, R3 

 stavitel tratí: Robert Binar, R3 

Informace:  David Kopecký – mobil: 608 252 722; email: kopecky@ueb.cas.cz 

Občerstvení:  Po doběhu (čaj), v restauraci Pod věží (centrum závodu) bohatý sortiment 

Poděkování:  Pořadatelé děkují provozovatelům restaurace Pod věží za pomoc a spolupráci při přípravě a 

zabezpečení závodu, dále státnímu podniku LESY ČR za povolení organizovaného závodu a 

povolení zřízení občerstvovací stanice v lese a všem sponzorům za poskytnutí cen pro závodníky. 

 


