
POKYNY 

 

 Mistrovství Hanácké oblasti na krátké trati 2016 

6.závod Hanáckého žebříčku jaro 

7. závod Jarního žebříčku Moravskoslezského kraje 

závod HSH rankingu – koeficient 1.02 
 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast / Olomoucký kraj 

Pořádající objekt:  SKOB Bruntál ( SBR ) 

Datum:   21.5.2016 

Centrum:   Bruntál – severně od města (pokračování Zahradní ulice)  

GPS: 50.021695, 17.469923 

Program: 11:00 – 12:00 prezentace Náměstí Míru      GPS: 49.988457, 

17.465699  (při závodě ME smíšených štafet). Kategorie P a vyzvednutí 

obálek pro oddíly, které mají zaplaceno na účet, beze změn a dohlášek 

v centru závodu od 14:00 do 14:30. 

15:00  start 00 – intervalový start dle startovní listiny, kategorie P a 

HDR libovolný  od startu 00 do 90 minut. 

Mapa:    Terezka 1:10000, E = 5m, stav duben 2016. Mapový klíč ISOM. 

Vodovzdorně upravena. Mapy se po doběhu odebírají do startu 

posledního závodníka.Na mapě jsou použity zvláštní mapové značky : 

zelené kolečko – výrazný strom , zelený křížek – vývrat , černý křížek – 

umělý objekt  

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum  do 300 metrů ( OSRAM -1700 metrů v případě 

nepříznivého počasí 50.0070150N, 17.4679425E) 

   Centrum – start  200 metrů 

   Centrum – cíl   0 

Parkování:  Na louce u shromaždiště: cca 1500 m od Osramu – do zákazu vjezdu 

po zpevněné komunikaci s velkým množstvím děr , v případě 

nepříznivého počasí parkoviště firmy Osram 1700 m od shromaždiště.  

 Parkování pro prezentaci: použijte veřejná parkoviště ve městě ,např. 

před obchody Billa ,Kaufland, Penny market ,hotel Slezan apod. 

V centru města bude omezena doprava i parkovací místa.  

Popisy kontrol: Piktogramy v centru formou samoobsluhy 

Výsledky:  Budou vyvěšovány průběžně v centru. 

Časový limit:  120 minut. 

Způsob ražení: Elektronicky, systém sportident ( SI ).Před startem je závodník  

povinen svůj čip vynulovat, poté označit v jednotce Check. Po dokon- 

čení závodu vyčíst ( na místě prezentace ). Tuto povinnost mají i 

závodníci, kteří závod nedokončí. Při poruše ražení do SI čipu 

závodníci razí kleštěmi do políček R1-3 a ihned po doběhu předloží 

mapu pořadateli v cíli. 

 

Pro kategorie HDR, H 10N a D 10N je připravená jednoduchá smajlíková trať, většinou po 

cestách a pěšinách. Na závodní trati bude na každé křižovatce, v případě správného 

rozhodnutí, umístěný smějící se „smajlík“. Naopak na chybných volbách bude umístěn 



smajlík co se mračí, tzv. „mračoch“. Pokud dítě potká „mračocha“, znamená to, že zvolená 

cesta je chybná. Musí se vrátit zpět na křižovatku a zvolit jinou cestu, na které bude „smajlík“. 

 

Zakázaný prostor: Lesní prostor západně od centra. 

Občerstvení:  Voda po doběhu, Honzův bufet v prostoru centra. 

Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po závodě, první tři v každé kategorii mimo nezávodní 

kategorie HDR. 

JURY:   bude vyvěšena v centru. 

Protesty: K rukám hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. Písemně doložené 

v termínu podle pravidel OB čl.26.1 osobně, podle čl.26.2 poštou na 

adresu Petr Řeháček Uhlířská 11 Bruntál 79201. 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí a podle Pravidel OB a v souladu se 

Soutěžním řádem a Prováděcími pokyny Hanácké oblasti pro rok 2016. 

Informace:   http://oris.orientacnisporty.cz a http://skob-bruntal94.webnode.cz 

 

 

Poděkování partnerům: Město Bruntál, ALFUN a.s., IP Systém a.s.,   Macco 
Organigues s.r.o.,  Zelená lékárna Byrtus,  Havlík v zajetí chuti,  CK Atis,  Api 
Novo Machinery s.r.o.,  Miki Fun dům hraček, Tesařské a zednické práce Jiří 
Zítka,  Tiskárna K-TISK, ČSOB banka, Pivovar Hasič, Řeznictví Kolomý, 
Vojenské lesy a statky ČR, TOI -TOI, Wellness centrum Bruntál. 
 

Pěkné orientační zážitky  po celou sobotu Vám přejí Skobáci . 

 

     

http://oris.orientacnisporty.cz/
http://skob-bruntal94.webnode.cz/

