
POKYNY 
 

3. závod Hanáckého žebříčku podzim – klasika 

Tato akce je finančně podpořena městem Bruntál 
 

Datum: sobota 19.9.2015 

Centrum: louka za obcí Suchá Rudná GPS: 50°3´42.175“N,17°21´17.790“E 

Příjezd: od Bruntálu: Světlá Hora – Stará Voda – Suchá Rudná nebo Andělská Hora –  
  Suchá Rudná – směr Paramon 
  od Malé Morávky: Rudná pod Pradědem – Podlesí – Suchá Rudná 

Parkování: na louce – bude organizováno pořadatelskou službou. Mokrá varianta v obci 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum 0 metrů 
  centrum – start 800 metrů, převýšení 45m, modrobílé fáborky 
  cíl – centrum  0 metrů 

Start:  00:00 v 11:00, intervalový, kategorie HDR a P podle pokynů startéra v čase  
                     00 -90 min 

Mapa:  Podlesí, 1:10 000, E 5 metrů, vodovzdorně upravena. formát A3 – kat. H18C, 
H21 L, H35C, H 45C. formát A4 – ostatní kategorie, stav 2014, revize srpen –září 
2015 

Ražení: elektronické ( SportIdent) 

Popisy: piktogramy – k vyzvednutí samoobslužně na shromaždišti 

Terén:  ve spodní části těžce průběžný, zarostlý sezónní vegetací, v horní části horský 
  čistý les se středně hustou sítí cest 

Občerstvení: při závodě na kontrolách voda, v cíli ochucený nápoj 

Časový limit: 150 minut 

WC:  TOI – TOI na shromaždišti 

Mytí:  pomocí lovorů, voda z hadice nebo z potůčku 

První pomoc: zdravotní služba po doběhu v cíli 

Krmelec: kvalitní oddílový bufáč – gulášek, klobáso, bochte, pivínko, limo atd. 

Protesty: nedoporučujeme, pokud se někdo odváží, tak s vkladem 200,- Kč písemně proti 
oficiálním výsledkům – adresa viz rozpis. 

Vyhlášení: předpoklad ve 14:30 na shromaždišti. Bude upřesněno pořadatelem. Předání 
diplomů a cen od partnerů závodu prvním třem v kategoriích.  

Jury: složení jury bude zveřejněno v centru před závodem 

Funkcionáři: ředitel závodu:  Pepa Sklenář R 3 
 hlavní rozhodčí: Peťa Řeháček R 2 
 stavitelé tratí:  Ruda Kolář R 1, Standa Toman R 2 
 

Poděkování: Pořadatelé děkují vlastníku lesa za vstřícný přístup ke konání akce, p. Kalužovi  

 Za poskytnutí prostoru pro shromaždiště, obcím Světlá Hora a Andělská Hora 

za pomoc při organizaci a všem partnerům za podporu. 

 

 

SPRÁVNÝ SMĚR A PŘÍJEMNÉ ZÁŽITKY PŘI ZÁVODĚ PŘEJÍ SKOBÁCI  


