
PRVNÍ JARNÍ KUFR 2017 
OBLASTNÍ ŽEBŘÍČEK HANÁCKÉ OBLASTI A VEŘEJNÝ ZÁVOD NA KLASICKÉ TRATI 

 

25. 3. 2017 – TÝN NAD BEČVOU 
 

POKYNY 

 
Centrum Týn nad Bečvou, sokolovna  
 
Parkování na místních komunikacích v obci.  
 DBEJTE POKYNU POŘADATELU A DODRŽUJTE DOPRAVNÍ PŘEDPISY (ZEJMÉNA 

NESTAVĚJTE AUTA PŘED VJEZDY)! CHOVEJTE SE OHLEDUPLNĚ!  

  
 
Vzdálenosti  parkování – centrum – cca 100 – 600 m (neznačeno)  

centrum – start/cíl – cca 1000 m (modro – bílé fáborky), převýšení 50 metrů 
Cíl v blízkosti startu – možnost odložení věcí.  

 

Mapa Helfštýnská hora, 1:10 000, ekv. 5 m, formát 210 x 297 mm, ISOM, v mapníku, 
mapoval a kreslil Bohumil Háj (říjen 2015 až únor 2016),  

 revize Radim Fajkus, Petr Hynek, Jiří Otrusina, Ondřej Vystavěl (březen 2017).  
 



Zak. prostory: a, veškeré lesní prostory (vyjma cesty na start) v okolí centra závodu a cíle  
b, všechny privátní prostory označené příslušnou značkou 

 

Popisy kontrol budou k dispozici na shromaždišti  
 
Start 00 11.00 hodin. Kategorie P, T a HDR od času 00 do času 90. Ostatní kategorie 

startují podle startovní listiny. 

 

Cíl závodník ukončí závod oražením cílové jednotky a vyčtením svého čipu 

 

Časový limit 150 minut 

 

Občerstvení po doběhu v cíli voda a iontový nápoj.  
 Pro další občerstvení využijte nabídky Restaurace Pod hradem. 

Na tratích jsou občerstvovací stanice – vyznačeny na mapě 
 k dispozici bude voda.   

 

WC kabiny ToiToi v centru závodu a pevné záchody v sokolovně (cestou na start 
NELZE!)  

 

Výdej map mapy se v cíli neodebírají – dodržujte fair-play 
 

Výsledky předběžné výsledky budou vyvěšovány na shromaždišti, konečné na stránce  

závodu a v IS ORIS 

 

Vyhlášení vítězů v cca 14.15 hodin (bude upřesněno rozhlasem) v centru závodu. Vyhlášeni 
a odměněni drobnými cenami budou první 3 závodníci ve všech kategoriích. 
Před vyhlášením závodu proběhne vyhlášení nejlepších závodníků Zimní ligy 
HO/OLK ročníku 2016/17.  

 

První pomoc  všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, první pomoc bude poskytnuta  

v cíli 
 
 
 
 
 

Závod se uskuteční za podpory obce Týn nad Bečvou, Sokola Týn nad Bečvou, Hanácké 
kyselky, Lesů ČR, firem ELIS a GEODETIKA a dále Olomouckého kraje. 

 

Jiří Otrusina Dušan Vystavěl  

hlavní rozhodčí ředitel závodu



 


