
Rozpis  
5. podzimního závodu Oblastního žebříčku Hanácké oblasti v orientačním běhu 

veřejný závod zařazený do HSH Rankingu, koef. 1,00 
 pořádaný pod záštitou náměstka primátora statutárního města Olomouce 

RNDr. Jana Holpucha 
 

Užij si ještě letního času 
Pořadatel : Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci, oddíl orientačního běhu 

Datum :  25. října 2008 

Shromaždiště : Kulturní dům v Domašově u Šternberka 

Kategorie : D,H 10, 12, 14, 16, 18, D 21, H21L, H21K, D,H 35, 45, H 55 a H 60 
P (příchozí je vhodná i pro návštěvníky lesa, kteří mají zájem si vyzkoušet chůzi nebo běh s 
mapou), HDR (rodiče s  dětmi na nefáborkované trati) 
Tratě D,H 10 jsou klasické, nefáborkované a na tratě s výjimkou HDR není přípustný   
doprovod 

Druh závodu :   závod na klasické trati 

Systém ražení :  SportIdent (SI) pro všechny kategorie 

Přihlášky : do 19.10.2008 do 23.59 hodin (termín doručení); využijte přihlašovací systém na stránkách 
Hanácké oblasti. Výjimečně mailem na adresu smicka@seznam.cz. Přihlášky došlé po 
termínu budou za dvojnásobné startovné (kromě kategorií HDR a P) a pouze dle 
možností pořadatele. Přihlášky v den závodu pouze do kategorie příchozích a HDR. 

Vklady :  základní žactvo, HDR, P 30,- Kč, ostatní 50,- Kč, půjčovné čipu 10,- Kč 
 za ztrátu čipu  700,- Kč 
  vklady se platí při prezentaci nebo na účet č. 216339548/0300, variabilní symbol 27xxxx, kde 

xxxx je číslo oddílu v adresáři ČSOB 

Prezentace :  9.00 až 10:30  na shromaždišti  

Start  00 : 11:00 hod 

Vyhlášení výsledků: kolem 14.30 hod 

Vzdálenosti : start do 1600 m, cíl v blízkosti startu, bude připraven přístřešek pro úschovu oblečení 

Mapa :   Šela , stav jaro 2008,  měřítko 1:10 000, E=5m, formát A4, autoři Petr Hranička a Jan Drbal, 
mapy budou vodovzdorně upraveny 

Terén :  hanácký podzimní, členitý, i když v některých místech jen málo, jehličnatý i smíšený les 
s hustou sítí komunikací 

Parkování :  dle pokynů pořadatelů v obci 

Předpokládané časy: dle předpisů ČSOB 

Občerstvení :   samozřejmě pití po doběhu a dále v místě shromaždiště 2 pohostinství 

WC, mytí: WC na shromaždišti, cestou na start v lese. Mytí nouzově 

Vyhlášení : závodníci na prvních třech místech obdrží hodnotné drobné ceny 

Informace :  tel. 724227172, email: simek@lesyol.cz 

Činovníci : ředitel závodu: Roman Šimek 
  hl. rozhodčí: Ivana Poklopová 
  stavitel tratí: Eva Horčičková 

Upozornění: závodí se dle platných „Pravidel OB“ OB a soutěžního řádu. Závodníci závodí na vlastní 
nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. 
Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.  

Žádáme závodníky, aby dbali zvýšené opatrnosti na nově vysazené lesní kultury. Rádi bychom si udrželi 
dobré vztahy s vlastníky lesa, zejména s Lesy České republiky, Lesní správou Šternberk, i po tomto 
závodu. 

 

 Roman Šimek      Ivana Poklopová 
 ředitel závodu      hlavní rozhodčí 


