
POKYNY 
 

Mistrovství HO ve sprintu, závodů 2. HŽJ ve sprintu a veřejného závodu 

závodů 3. HŽJ na krátké trati a veřejného závodu 

 

Velkobystřické jarní kufříky 
 

Vážení sportovní přátelé, 

vítáme Vás na závodech ve Velké Bystřici, které jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Městským úřadem ve 

Velké Bystřici. Sponzory závodů ve sprintu jsou firmy MORA Moravia, s.r.o. Hlubočky – Mariánské Údolí 

a Marcel Hirsch pekařství Velká Bystřice, sponzory závodů na krátké trati jsou firmy Pivovar Litovel,      

ZD Úsovsko, Benešovo cukrářství Svatý Kopeček a DSL Food. Mediálním partnerem závodů je Český 

rozhlas Olomouc.  

 

Společná ustanovení 
 

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

 

Datum:   31. března 2012 – sobota:   dopoledne – sprint  

       odpoledne – krátká trať 

 

Centrum:  Velká Bystřice, restaurace Nadační a předsálí a velký sál nad restaurací Nadační,  

   v blízkosti prezentace a centra bude vymezen prostor  pro stavbu klubových tunelů. 

   

Prezentace  Velká Bystřice, západní křídlo Zámku (N 49°35´042´´, E 17°21´130´´) 

 

Parkováni: Pouze na označeném parkovišti v blízkosti hotelu Zámek a na komunikaci podél 

železniční trati mezi ulicemi Zámecká a Kozinova (ulice Pivovarská) dle pokynů 

pořadatelů bezplatně. Příjezd pouze ulicí Kozinova. Příchod do centra (prezentace) po 

žlutozelených fáborkách. Zákaz průchodu parkem. Viz plánek. 

Vzdálenost parkování – centrum  od 100 m do 600 m 

 

Zakázané prostory: 31. března 2012 od 8:00 do cca 12:00 část města Velká Bystřice jihovýchodně od 

železniční trati Olomouc – Krnov, vyjma příjezdových a přístupových komunikací, tj. 

vyjma ulic ČSA, 8. května, Kolárova, Žižkova, Týnecká a Zámecká, dále vyjma 

Zámeckého náměstí a hlediště amfiteátru a dále vyjma cesty na start závodů ve sprintu. 

Pro příjezd vlakem použijte pouze stanici Velká Bystřice (tzn. ne Velká Bystřice – 

zastávka). Příchod do centra po komunikaci podél železniční trati, dále ulicí Tovární a 

ulicí Pivovarskou (zde žlutozelené fáborky).Viz plánek. 

    

Použitý systém ražení elektronický – SportIdent. Vyčítání čipů v místě prezentace.  

 

Občerstvení:  - Po závodech, v prostoru cíle, iontový nápoj. 
- Dále v centru restaurace a bufet Nadační a restaurace Zámek, po uvolnění zakázaných 

prostorů města další restaurační zařízení ve městě. Při prezentaci do 10:00 bude 

možno objednat oběd, který bude vydáván a hrazen v restauraci Nadační, a to od 

11:00. Nabídka bude k dispozici na prezentaci. Cena oběda bude 80,- Kč.  

 

Šatny, umývání, WC, první pomoc: 

- Pro převlékání je k dispozici velký sál a předsálí  nad restaurací Nadační. Zákaz 

vstupu v botách s hřeby do předsálí a sálu. Dále je k dispozici v blízkosti centra travnatá 

plocha pro stavbu klubových tunelů. Prostor bude vyznačen.  

- Umývání nouzové v náhonu na Zámeckém náměstí a dále na sociálních zařízeních. 



- WC je k dispozici v centru závodů. Cestou na start sprintu WC není, cestou na start 

krátké trati bude nouzové WC. 

                                      - První pomoc bude k dispozici v prostoru cíle.  

 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu HO a Prováděcích předpisů HO 

pro rok 2012 

 

Jury: Členství v jury bude nabídnuto Kristýně Skytové (STE), Michalovi Jirkovi 

(PTE) a Václavu Královi (SSU) 
 

Upozornění: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze 

po doběhu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního 

pojištění.  
 

Různé: Provozování prodejní a propagační činnosti v centru závodů pouze se 

souhlasem ředitelů závodů.  
¨ 

 

 

Ustanovení pro závody ve sprintu 
 

Pořádající subjekt: OK Olomouc (LOL)  

 

Typ závodů: Jednorázové denní závody jednotlivců v orientačním běhu ve sprintu s pevným pořadím 

kontrol. 

 
Program:  8:30 – 9:30  prezentace v centru závodů 

   10:00   start 00  

   Kolem 12:30  vyhlášení výsledků v amfiteátru 

 

Závodní kategorie:  D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C 

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C  

P – Příchozí, HDR - trať pro děti s doprovodem 

Kategorie D20C a D21C a kategorie H20C a H21C budou mít stejnou trať 

Přiřazení kategorií do soutěží bude v souladu se Soutěžním řádem Hanácké oblasti 
 

Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích: 

Dle Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti (Příloha 1) 

 

Vydávání popisů kontrol: 

Popisy kontrol budou dispozici v blízkosti centra na výsledkových tabulích. 

Odběr formou samoobsluhy. 

 
Vzdálenosti:  Centrum – start  950 m (modrobílé fáborky)  

   Centrum – cíl  100 m (bez značení) 

Cestou na start závodníci 2x přecházejí v místech železničního přejezdu se světelnou 

signalizací železniční trať Olomouc – Krnov. Buďte bdělí.  

 

Omezení běžeckého oblečení a obutí: 

Bez omezení.  
 

Popis terénu, možných nebezpečí, tréninkové možnosti: 

Prostor závodů se nachází v uvnitř města, Závody budou probíhat bez omezení 

provozu. Prostorem závodů prochází poměrně frekventovaná komunikace 

Olomouc – Hlubočky. Buďte opatrní.   



Mapa: VELKÁ BYSTŘICE, 1 : 4 000 (změna proti rozpisu), ZIV 2,5 m (změna proti rozpisu), 

stav březen 2012, typ mapového klíče ISSOM, autoři Miroslav Dosoudil a Martin 

Poklop, rozměr A4. 

Mapy budou vodovzdorně upraveny. 

 

Zvláštní mapové symboly: 

Nejsou. 

 

Zakázané prostory, hranice závodního prostoru: 

Zakázaným prostorem je vozovka komunikace (ulic ČSA, 8. května a Zámecká 

(fialové šrafy)) vyjma průchodů (mapová značka 708). Průchody jsou situovány 

do míst přechodů pro chodce (4x) resp. jsou vytýčeny (3x). V místě průchodů 

budou pořadatelé. Pořadatelé budou bez práva omezení dopravy, tzn. dávejte 

pozor na projíždějící vozidla, a dále budou vybaveni záznamovým zařízením pro 

kontrolu dodržování zásad fair play, tzn. dodržování zakázaných prostorů. 

 

Značení povinných úseků, závodního prostoru a zakázaných prostorů: 

Povinný úsek ze sběrné kontroly do cíle je značen červenými fáborkami. 

Značení závodního prostoru a zakázaných prostorů v terénu není. 

 

Občerstvení na trati, kontroly s rozhodčími: 

Občerstvení na trati není, kontroly s rozhodčími nejsou.  

 

Divácké kontroly, divácké úseky: 

Divácká kontrola přístupná č. 49. Divácké kontroly nepřístupné č. 45, 46, 49, 63, 

64 a 100 v parku pozorovatelné z hlediště amfiteátru. Divácké úseky nejsou. 

 

Start: 00 = 10:00, intervalový, 3 startovní koridory. Ve 3. koridoru obdrží závodník 

mapu bez možnosti náhledu. Mapový start cca 20 m. 

HDR a P libovolně v čase 00 až 60 

Možnost rozcvičení (rozklusání) před železničním přejezdem a omezeně po ulici 

Loučná před železniční stanicí Velká Bystřice zastávka. Mějte časovou rezervu 

pro možný průjezd vlaku. 

 
Délky tratí a převýšení: Délky tratí a převýšení budou uvedeny na webových stránkách závodů a v popisech    

kontrol (piktogramech). 

 

Zvláštní úprava a vybavení kontrol:  

Krabičky pro označování závodních průkazů budou umístěny buď na stojanu nebo 

budou zavěšeny na lanku a zabezpečeny proti odcizení. 

 

Odběr a výdej map: Odběr map v cíli do času startu posledního závodníka, tj. cca do 11:15. Sáčky s mapami 

budou potom  vydány zástupcům klubů.  

 

Předběžné výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány formou počítačových výpisů po kategoriích 

 v blízkosti prezentace. 

 

Uzavření cíle:  Předpoklad v čase 135, tj. v 12:15 

 

Časový limit  60 minut. 

 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení vítězů proběhne po zpracování výsledků cca v 12:15. 

Vyhlášeni budou 1. 3 závodníci kategorií HD10C, HD12C, HD14C, HD16C, HD18C, 

HD20C, HD21C a HDR a  vítězové ostatních kategorií. 



Vyhlašovaní závodníci kategorií HD12C, HD14C, HD16C a HD18C obdrží medaile, 

vyhlašovaní závodníci dětských a dorosteneckých kategorií obdrží  drobné až hodnotné 

věcné ceny od firmy MORA Moravia, s.r.o., vyhlašovaní závodníci ostatních kategorií 

obdrží ceny od firmy Marcel Hirsch pekařství Velká Bystřice.    

Závodníci kategorie HDR obdrží pamlsek při vyčítání. 

 

Protesty:  Výše vkladu při protestech 200 Kč. 

Adresa pro písemný protest: Lubomír Poklop 

                                               Kollárova 174 

                                              783 65  Hlubočky 3 
 

Funkcionáři:  Ředitel      Miroslav Dosoudil 

Hlavní rozhodčí     Lubomír Poklop (R3) 

Stavitelé tratí:                   Martin Poklop (R3), Lubomír Poklop (R3) 

 

 

 

Ustanovení pro závody na krátké trati 
 

Pořádající subjekt: SKUP Olomouc, oddíl orientačního běhu (UOL)  

 

Typ závodů: Jednorázové denní závody jednotlivců v orientačním běhu na krátké trati s pevným 

pořadím kontrol 

 

Program:  8:30 – 14:00  prezentace v centru závodů  

   14:30   start 00, start kategorií P a HDR kdykoliv ve startovním  

      čase 0 - 60  

   Kolem 16:30  vyhlášení výsledků v amfiteátru, závodníci na prvních třech  

      místech ve všech kategoriích obdrží drobné ceny od sponzorů 

 

Kategorie:  D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C 

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C 

P – příchozí, HDR – trať pro děti s doprovodem, DH10N (fáborkovaná trať - oranžové 

fáborky - bez doprovodu) 

 

Časový limit:  Pro všechny kategorie 90 minut 

 

Zakázaný prostor:  Veškeré lesní prostory východně od silnice mezi Velkou Bystřicí a Lošovem 

 

Předpokládaný čas vítěze v jednotlivých kategoriích: 

Dle Soutěžního řádu soutěží Hanácké oblasti (Příloha 1) 

 

Vzdálenosti: Centrum – start ,cíl 1600 m, převýšení 70 m, modrobílé fáborky. Cestou na start     

a zpět do centra závodníci přecházejí železniční přejezd se světelnou signalizací a část 

cesty se pohybují mimo chodníky po silnici směrem na Lošov. Dbejte zvýšené 

opatrnosti.  

   Start a cíl budou blízko sebe,  možnost odložení věcí  

 

Mapa: Lošov I, stav 8/2011, revize 3/2012, měřítko 1:10 000, ZIV 5 m, formát A4.  

Mapy budou vodovzdorně upraveny  

                                    

Popisy kontrol: Budou k dispozici v centru závodů 

 

Terén: Hanácký jarní, členitý, i když v některých místech jen málo, jehličnatý i smíšený 

les s hustou sítí komunikací. V některých místech probíhá probírková těžba. 
 



Výdej map:  Mapy v cíli nebudou odebírány. Apelujeme na fair play závodníků. 

 

Protesty:  Výše vkladu při protestech 200 Kč. 

Adresa pro písemný protest: Jindřich Smička 

                                               Partyzánská 22 

                                              783 71 Olomouc - Holice 
 

Funkcionáři:    ředitel  Jindřich Smička (R1)     

                   hlavní rozhodčí   Štěpánka Štrajtová (R3) 

  stavitelé tratí    Michal Štrajt (R3) 

 

 

Správný směr, hejno krásných sportovních zážitků a pohody přejí pořadatelé 

 

 

 

 

 


