
 
Poslední kufr 2008 

 
7.závod Hanáckého žebříčku – podzim 2008, závodu systému Ranking HSH s koeficientem 1.00 

 
POKYNY 

 
Poř. subjekt: KOB Železárny Prostějov – ZPV 
 
Datum  1. listopadu 2008 
 
Centrum: Čechy pod Kosířem, okr. Prostějov, areál zámku, hasičská klubovna, 

Vzhledem k malým prostorám využijte v případě špatného počasí vlastní dopravní prostředky. 
Dne 31.10.2008 došlo ke změně správce přilehlého zámku a tím nám odpadla možnost využít 
tyto prostory, které byly původně dohodnuty. Tímto se pořadatelé závodníkům omlouvají 
 
V klubovně i v celém areálu udržujte čistotu a pořádek 

 
Prezentace: v centru závodu  do 10,00 hodin (Změna proti rozpisu) 
 
Start 0:00 = 11,00 hodin intervalový, kategorie HDR a P libovolný do času 70 
 
Parkování: Dle pokynů pořadatelů na místních komunikacích v obci. Je přísný zákaz vjezdu vozidel do 

areálu zámku. Dodržujte prosím tento zákaz. 
 
Vzdálenosti Centrum – parkoviště  do 500 metrů 

Centrum – start 2100 metrů – modrobílé fáborky, převýšení 117 metrů,(vzhledem 
k velkému převýšení v závěru doporučujeme dostatečnou 
časovou rezervu)  

Centrum – cíl  100 metrů (na druhé straně zámku) 
 

Mapa:  Velký Kosíř – 1:15 000, stav jaro 2008, rozměr A4,  
  Pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 
  Zvláštní značky uvedeny na mapě 
   
Terén:  v jižní části svah, v severní části plochý terén , střídání porostů, podrost, středně hustá síť 

komunikací 
  

Funkcionáři:   ředitel Mirek Křeček     
 hlavní rozhodčí Petr Hynek, R1 
 stavitel tratí Jan Křeček, Tomáš Fajkus  
 
Vyčítaní čipů v místnosti za klubovnou v zámeckém dvoře (viz prezentace). 
 
Systém ražení  Sportident, pro příchozí bude možnost jeho zapůjčení za 10,- Kč, při ztrátě bude 

účtováno 700,- Kč. Při poruše el. systému ražení použijte náhradní mechanické ražení 
do R políček na mapě a tuto skutečnost ohlaste v cíli. 

 
Občerstvení: po doběhu teplý čaj v klubovně 

v centru budou stánky s občerstvením – zajištěno místními hasiči 
 
Ve vzdálenosti od centra cca 500 m je otevřen Penzion Mánes (otevřeno od 9,30 hod.). 
Možnost podávání obědů. 

 
WC  v areálu zámku, dále možno využít “přírodní“cestou na start (bude značeno) 
 
Mytí  nouzové - hadice a lavory v blízkosti klubovny   
 



 
 
Jury závodu Navrženi jsou: Jaroslav Kašpar, Miroslav Chmelař, Kristýna Bořánková 
 
Vyhlášení výsledků Předpokládané vyhlášení výsledků cca ve 14,00 hod. První tři závodníci ve všech 

kategoriích obdrží věcné ceny. 
  Bezprostředně poté proběhne vyhlášení výsledků Hanáckého žebříčku.  
 
 
 
 
Pěkné sportovní zážitky při posledním závodu sezóny vám přejí pořadatelé ze ZPV Prostějov 
 


