
 

P O K Y N Y 
 

3. závodu Hanáckého žebříčku podzim 
2. závodu Podzimního krajského žebříčku MSKS 
8. závodu Oblastního žebříčku Valašské oblasti 

veřejného závodu v orient. běhu, zařazeného do HSH Rankingu, koef. 1,00,  
který  je pořádán v rámci připomenutí 40. výročí založení oddílu orientačního 

běhu SKUP v Olomouci 
  

Lošovský kufřík 
 

Memoriál Václava Krajči 
 

 
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub Univerzity Palackého v Olomouci – oddíl OB 
 
Klasifikace závodu: Klasická trať – jednorázový denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol 
   a  s intervalovým startem 
 
Datum konání:  sobota 24. září 2011 
 
Centrum:  Olomouc – Lošov, fotbalové hřiště 
 
Parkování:  Na louce směrem na hvězdárnu dle pokynů pořadatelů, bezplatně 
   Zákaz parkování na komunikacích v obci !!!!!!!! 
 
Časový program: 9.30 – 10.30 prezentace v centru závodu  
   11.00  - Start 00  
   14.30 – předpokládané vyhlášení výsledků, závodníci na 1. – 3. místě ve 
   všech kategoriích obdrží hodnotné drobné ceny 
 
Převlékání:  V centru závodu, doporučujeme oddílové tunely, které stavte dle pokynů 
   pořadatelů zejména na okraji hřiště 
 
Vzdálenosti:  Parkování – centrum: do 700 m, zelenožluté fáborky 
   Centrum – start: 400 m, převýšení 20 m, modrobílé fáborky 
   Cíl v centru závodu 
 
Mapa: Lošov I., 1:10 000,  ekv.: 5 m,  stav IX/2011,  mapový klíč ISOM 2000, formát 

A4, mapovali Miroslav Dosoudil a Martin Poklop,  mapa bude vodovzdorně 
upravena. 

 
Terén: Mírně kopcovitý smíšený les s hustou sítí cest a pěšin, porostově velmi pestrý 
 
Ražení:   Elektronické – SportIdent, vyčítání čipů v centru závodu  
 
Zakázaný prostor: Vyznačený prostor u startu a veškerý prostor lesa  
 
Start:   00 = 11.00, intervalový, HDR a P libovolně v čase od 00 – 90 min 
 
Popisy kontrol:  Formou samoobsluhy u výsledkových tabulí v centru 



 
Časový limit:  Dle soutěžního řádu ČSOS 
 
Výdej map:  Po startu posledního závodníka v cíli 
 
WC a mytí:  TOI TOI  a zděná budova pouze v centru, mytí – k dispozici lavory v centru 
 

Zdravotní zabezpečení: V centru závodů. 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. 

Jury závodu:   Složení bude vyvěšeno v centru závodu 
 
Funkcionáři závodu: ředitel závodu:  Jan Bednář 
   hlavní rozhodčí:  Jan Špacír, R2 
   stavitel tratí:  Michal Štrajt, R3 
    
Informace:  Jindřich Smička – mobil: 605 229 656 
 
Protesty: Písemně oproti vkladu 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Adresa, na kterou je 

možno zaslat protest proti výsledkům: Sportovní klub UP OOB, U Sportovní 
haly 2, 772 00 Olomouc. 

 
Občerstvení:  V lese na cestě nedaleko od kontroly 51 (vyznačeno na mapě) a po doběhu 
   (voda, iontový nápoj, V centru  závodů zajišťují členové  Sportovního klubu 
   Lošov stánkový prodej – limo,  pivo, káva, čaj, klobásy a další speciality. 
  
Upozornění 1:  Závodníci některých kategorií budou přebíhat silnici mezi Velkou Bystřicí a 
   Lošovem. Při přeběhu dbejte zvýšené opatrnosti. 
 
Upozornění 2:  Postup mezi kontrolami 36 a 37 vede přes údolí a je vyfáborkován oranžovými 
   fábory (je na trati DH10N). Tento postup mají i některé další dětské  
   kategorie a tak doporučujeme využití fáborkovaného úseku i pro ně. 
 
Upozornění 3:  V lese probíhá těžba dřeva a stavba oplocenek, změny vzniklé v průběhu 
   posledních dní nejsou v mapě zakresleny. 
 
Upozornění 4:  Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 
   ředitele závodů. 
 
 
Poděkování:  Pořadatelé děkují členům Sportovního klubu v Lošově za pomoc  a spolupráci 
   při přípravě a zabezpečení závodu a sponzorům (pivovar Litovel a Gigasport) 
   za poskytnutí cen pro závodníky.   
 
 

Moto závodu:  Proběhnutí po lese pohodu Ti přinese 
 
 
   Jan Bednář            Jan Špacír 
 ředitel závodu         hlavní rozhodčí 

 

 

 

 

 

 

 

 


