
PŘEDPOSLEDNÍ KUFR 2016 

ROZPIS  

6. závod Hanáckého žebříčku podzim 

Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů - Krajský svaz orientačních sportů 
Olomouckého kraje 

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního sportu SK Prostějov 

Klasifikace závodu: závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol, intervalový 

start.  

Zařazení do soutěží: 6. závod Hanáckého žebříčku – podzim, závod HSH rankingu s 

koeficientem 1,00  

Datum konání: sobota 29. října 2016  

Shromaždiště: Suchý, rekreační zařízení Athéna, GPS: 49.4849617N, 16.7526931E 

Prezentace:  9.30 - 10.30 hod. 

Start 00: 11:00 hodin – intervalový start podle startovní listiny (kat. HDR, P – libovolný start, 

bude upřesněno v pokynech)  

Vzdálenosti:  

parkoviště – centrum 500 m  

centrum – start do 300 m  

centrum – cíl 100 m  

Převlékání: rekreační zařízení Athéna, oddílové stany  

Způsob ražení: elektronický systém SportIdent, poplatek za půjčení SI 10,-Kč, za ztrátu se 

účtuje 700,-Kč  

Kategorie:  

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

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C 

HDR- rodiče s dětmi, DH10 N – smajlíky, P - kategorie pro příchozí  



Přihlášky: za základní vklad do neděle 23. 10. 2016 v přihláškovém systému ORIS, zahraniční 

a neregistrovaní závodníci e-mailem na adresu: mchmelar@volny.cz Prodloužený termín za 

zvýšené startovné do úterý 25. 10. 2016. 

Vklady:   do 23. 10.  do 25. 10.     později a v den závodu 

HDR, P, HD10N 50              50            50 

žactvo                 50              80   100 

dorost, dospělí        80             120           160  

Přihlášky v den závodu pouze v rámci možností pořadatele na volná místa. 

Vklady uhraďte na účet č. 249075059 / 0300, VSYM 161029 + číslo oddílu číslo oddílu dle 

platného adresáře ČSOS, jinak Vaše platba nebude identifikována. Doklad o zaplacení 

předložte u prezentace.  V hotovosti přímo na prezentaci.  

Mapa: Plavební kanál, 1 :10 000, E = 5 m, stav léto 2016, formát A4, vodovzdorně upravena.  

Terén: rovinatý vysočinský, dobře průběžný, porostově pestrý, meliorační rýhy 

Občerstvení: v cíli teplý čaj, nabídka rekreačního zařízení Athéna (káva, pivo, nealko, teplá 

jídla) 

Parkování: obecní parkoviště u rybníka, vybírá se poplatek 20,-Kč na den 

Předpis: závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných pravidel OB v souladu s platným 

Soutěžním řádem Hanácké oblasti  

Protesty: případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Poštovní adresa: Jiří 

Otrusina, Alojzov 58, 798 04, Určice 

Další informace: web závodu: http://ob.skprostejov.cz/ 

Funkcionáři:  

Ředitel závodu:  Vladimír Soldán 

Hlavní rozhodčí:  Jiří Otrusina, R1  

Stavitel tratí:   Petr Hynek, R3  

Rozpis byl schválen soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 7. 9. 2016 

  

Vladímír Soldán               Jiří Otrusina 

ředitel závodu                   hlavní rozhodčí 

mailto:mchmelar@volny.cz

