
Český svaz orientačních sportů 

Oddíl orientačního sportu SK Prostějov a Spolek orientačních běžců Olomouc 

R O Z P I S   Z Á V O D U 

CENTRAL EUROPEAN SPRINT - WRE 

IOF World Ranking Event Sprint 

Závod Rankingu s koeficientem 1,00 

Mistrovství České republiky neslyšících ve sprintu  

Nominační závod české reprezentace ve sprintu  

Veřejný závod jednotlivců ve sprintu 

 

Datum konání  pátek 1. dubna 2016 

 

Pořádající orgán Český svaz orientačních sportů 

 

Pořádající subjekt Oddíl orientačního sportu SK Prostějov (JPV) 

   Spolek orientačních běžců Olomouc (UOL) 

 

Centrum závodů Lázně Teplice nad Bečvou, lázeňský dům Bečva 

 

Závodní prostor areál Lázní Teplice nad Bečvou (levý svah řeky Bečvy) a přilehlé lesíky  

 

Tréninkový prostor areál mezi pravým břehem řeky a silnicí I/47 

 

Prezentace  pátek 1.4.2016 – v centru závodu – 14.30 – 15.30 hodin 

    

Kategorie H21E, D21E – účast českých závodníků omezena na max. 40 žen a 40 mužů - 

všichni přihlášení na nominační závody prostřednictvím reprewebu a další do 

maximálních počtů dle pořadí v Rankingu (stav k 1.3.2016), zahraniční 

účastníci dle pravidel WRE 

H18C, D18C – pro dorostence ve věku 15 – 18 let  

H21C, D21C – účast není omezena 

H35C, D35C, H50C, D50C – veteráni  

H14C, D14C – pro žáky do věku 14 let  

 

Přihlášky prostřednictvím svazového systému ORIS http://orientacnisporty.cz/oris 

(preferujeme), výjimečně emailem na adresu mchmelar@volny.cz 

   nejpozději do 21.3.2016 (23.59) – 1.termín, ev. 24.3.2016 (23.59) – 2.termín  

   Po těchto termínech (na místě) jen dle možností pořadatele za zvýšený vklad.  

 

Vklady      1.termín 2.termín  Na místě 

H21E, D21E   200 Kč  250 Kč  300 Kč 

H18C, D18C  80 Kč  100 Kč  150 Kč 

H21C, D21C  80 Kč  100 Kč  150 Kč 

H35,50C, D35,50C 80 Kč  100 Kč  150 Kč 

H14C, D14C   50 Kč  50 Kč  50 Kč  

http://orientacnisporty.cz/oris
mailto:mchmelar@volny.cz


Zapůjčení SI čipu  20 Kč/1 závod 20 Kč  20 Kč 

 

Úhrada vkladů převodem na účet pořadatele 249075059/0300 – ČSOB, a.s., Poštovní 

spořitelna, variabilní symbol 0104xxxx, kde xxxx je číslo oddílu/klubu dle 

adresáře ČSOS na rok 2015. Majitel účtu OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1, 

796 01 Prostějov, IČ 228 97 488  

 

Ubytování pořadatel zajišťuje nouzové přespání v tělocvičně (školních třídách) z pátku 

na sobotu za cenu 50 Kč/osoba – nutno objednat přes svazový systém ORIS.  

 

Parkování bude upřesněno na webové stránce a v pokynech – zdarma na místních 

komunikacích města Hranice na Moravě.  

DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY, NESTAVĚJTE AUTA PŘED VJEZDY A 

DBEJTE POKYNU POŘADATELU! 

 

Občerstvení v cíli voda a iontový nápoj. Další občerstvení bude možné zakoupit 

v restauracích a obchodech v blízkosti shromaždiště. 

 

Zdravotní služba v cíli  

 

Vzdálenosti parkoviště  - shromaždiště do cca 1000 m 

 shromaždiště – start   cca 300 m  

 shromaždiště – cíl  0 m 

   

Start  začátek startu: všechny kategorie – 16.00 hod  

 

Mapy Mapoval  (leden – únor 2016)  Bohumil Háj  

 všechny kategorie 1:4 000, E 2,5 m 

Formát mapy  A4, mapa bude vodovzdorně upravena    

  

Terén  kopcovitý, udržovaný areál Lázní Teplice nad Bečvou a přilehlé lesíky, 

doporučená obuv – boty pro orientační běh se špunty (hřeby povoleny). 

 

Vyhlášení výsledků:  proběhne na shromaždiště v cca 17.30 hodin (bude upřesněno rozhlasem). 

V kategorii H21E a D21E bude vyhlášeno prvních 6 závodníků, kteří obdrží 

medaile, diplomy a drobné věcné ceny. První tři závodníci v těchto 

kategoriích obdrží peněžité ceny 1.místo – 3000 Kč, 2.místo – 2000 Kč, 

3.místo – 1000 Kč. V ostatních kategoriích budou vyhlášeni první 3 závodníci, 

kteří obdrží drobné věcné ceny.  

 

Hlavní činovníci ředitel závodu  Jindřich Smička 

 Event Adviser Jerzy Antonowicz (j.antonowicz@zielonysport.pl)  

hlavní rozhodčí Dušan Vystavěl, R1 (dusanvystavel@seznam.cz) , 602 730 417 

stavitel tratí Jakub Zimmermann 

 

Informace www stránky závodu http://ewgorienteering.org/wre (pouze anglicky) 

 www stánky pořadatelských oddílů http://ob.skprostejov.cz , 

http://obolomouc.cz  

mailto:j.antonowicz@zielonysport.pl
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www stránky HO http://obhana.cz 

svazový informační systém ORIS http://orientacnisporty.cz/ORIS 

 

Předpis závodí se dle platných IOF Pravidel pro WRE, pravidel, soutěžního řádu a 

prováděcích pokynů ČSOS na rok 2016.   

 

Případné protesty  pouze písemnou formou, doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu 

v termínu dle čl. 26.1. Pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2. poštou na 

adresu: OOS SK Prostějov, Sportovní 3924/1 , 796 01 Prostějov.  

 

Upozornění všichni účastnící závodí na vlastní nebezpečí.  

 Prodejní a propagační činnost (vyjma akcí OB) je možná pouze po předchozím 

souhlasu ředitele závodů.  

 

Poděkování za podporu 

 

Závod se uskuteční za podpory měst Hranice na Moravě, obce Teplice nad Bečvou a 

LÁZNÍ TEPLICE NAD BEČVOU a dále Olomouckého kraje. 

 
 

 

Jindřich Smička         Dušan Vystavěl 

SOB Olomouc        OOS SK Prostějov  

ředitel závodu        hlavní rozhodčí 
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