
Rozpis 

 

PRVNÍ KUFR 2023 

 
1. závod Hanáckého žebříčku jaro a veřejný závod v orientačním běhu na krátké trati 

rankingový koeficient 1,0 

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

 

Pořádající subjekt: Oddíl OS SK Prostějov (JPV) 
 

Datum: sobota 25. 3. 2023 
 

Zařazení do soutěží: oblastní žebříček Hanácké oblasti – jaro 

závod rankingu – koeficient 1.00 
 

Centrum: Zdětín – biatlonová střelnice  

 GPS: 49.5144217N, 16.9863458E 

 

Příjezd a parkování:  parkování na obecních pozemcích za poplatek 30,- Kč/auto, pro příjezd a parkování 

dodržujte pokyny pořadatelů 
 

Typ závodu: závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 
 

Program: 9:30 – 10:30 prezentace 

11:00 start 00 

13:30 předpokládané vyhlášení výsledků 
 

Kategorie: D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C 

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H75C 

HDR (smajlíci☺, děti s doprovodem) 

DH10N (smajlíci☺, bez doprovodu) 

P – příchozí  
 

Přihlášky: do 20.3. 2023 přes systém ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz/ 

výjimečně na e-mail: mchmelar@volny.cz 
 

Informace: http://www.obhana.cz/ 

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=7605 

                                        http://ob.skprostejov.cz/ 
 

Vklady:  do 20. 3. po 20. 3. na místě 

HDR 100,-Kč 100,-Kč 100,-Kč 

DH10N, DH10-14 100,-Kč 150,-Kč 200,-Kč 

P (příchozí) 150,-Kč 150,-Kč 150,-Kč 

Ostatní kategorie 150,-Kč 225,-Kč 300,-Kč 

půjčovné SI 10,- Kč 10,- Kč      10,-Kč 

Vklady jsou splatné v hotovosti při prezentaci, případně je možno hradit je převodem 

na účet číslo 249075059/0300, vs. XXXX kde XXXX je číslo klubu dle adresáře. 
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Mapa: Mokřiny, 1:10 000, E=5 m, ISOM 2017-2, mapoval Zdeněk Rajnošek a Zdeněk Janů, stav 

srpen 2022, revize březen 2023, pro všechny kategorie vodovzdorně upravena 

 
Terén: kopcovitý, porostově pestrý, podrost, střední až vyšší hustota cest, v SV části prudší svahy, 

místy i skalní srázy a terénní detaily antropogenního původu 

 
Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 100 - 500 m 

Centrum – start do 1000 m 

Centrum – cíl do 100 m 

 
Funkcionáři: ředitel Dušan Vystavěl 

hlavní rozhodčí Dušan Hýbl, R3 

stavitel tratí David Štorek, R3 a Petr Hynek, R3 

 
Ražení: elektronické – SportIdent, bezkontaktní 

 
Protesty:  Případné protesty s vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu na emailovou adresu: 

  dusanhybl@gmail.com 

 
Dětská školka:  Dětská školka nebude zřízena. 

 

GDPR: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních  

 údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na  

 webu závodů a v informačním systému ORIS 

 

Fotografování: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním svých osobních  

 údajů v platném formátu ČSOS, a to v podobě přihlášky, startovní listiny a výsledků na  

 webu závodů a v informačním systému ORIS 

 

Občerstvení: bufet v centru. 

 

Předpis: Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží  

 sekce OB ČSOS a SŘ HO 2023. 

 

 
Rozpis byl schválen soutěžní komisí HO dne 25. 2. 2023. 

Dušan Vystavěl  Dušan Hýbl 

  ředitel závodu hlavní rozhodčí 
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