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HRABENOVSKÝ DIVOČÁK 
5. závod Hanáckého žebříčku podzim 2014 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 

Memoriál Majky Chmelařové 
 

2. ročník Otevřeného mistrovství Olomouckého kraje v orientačním 

běhu v klubových týmech 
 

ROZPIS 
 

 

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

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 

Datum: sobota 18. října 2014 

 

Centrum: Hrabenov (5 km Z od Šumperka) // 49°58'40.839"N, 16°54'8.173"E // http://mapy.cz/ 

 

Druh závodu:  klasická trať 

5. závod žebříčku Hanácké oblasti podzim 2014 – jednotlivci 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 

 

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

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21L, H21K, H35C, H45C, H55C, H65C 

HDR (smajlíci ☺, děti s doprovodem), P (příchozí), DH10N (smajlíci ☺, bez doprovodu) 

Volte pečlivě kategorie s ohledem na možnost maximálně bodovat v rámci 

Otevřeného mistrovství Olomouckého kraje v orientačním běhu v klubových 

týmech!!! Viz níže – Upozornění. 

 

Přihlášky: do úterka 14.10.2014 v informačním systému ORIS: http://oris.orientacnisporty.cz . 

Výjimečně e-mailem: likas(at)ksu.cz (přihláška je platná po obdržení reply).  

Přihlášky po termínu za zvýšené startovné v souladu s Prováděcími předpisy HO 2014.  

Dohlášky u prezentace pouze dle možností pořadatele. 

Požadavky na start uveďte v přihlášce, při prezentaci nebudou měněny startovní časy! 

 

Vklady: HDR, P      50,- Kč / zvýšené 50,- Kč 

 DH10N, DH10C, DH12C, DH14C   50,- Kč / zvýšené 80,- Kč 

 ostatní kategorie     80,- Kč / zvýšené 120,- Kč 

 půjčovné SI       10,- 

 

 Vklady jsou splatné při prezentaci, popřípadě je možné hradit je převodem z účtu. 

 

 Vklady případně zasílejte na účet: 

 Název účtu:  Klub vytrvalostních sportů Šumperk 

 Adresa:  Králec 29, 788 20 Dolní Studénky 

 Číslo účtu:  2459665339/0800 

 Banka:  Česká spořitelna, a.s. 

 Var. symbol:  18XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS 

 

Prezentace: 9:30 – 10:30 v centru závodu 

 

http://mapy.cz/s/ctfQ
http://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=2586
mailto:likas@ksu.cz
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Vzdálenosti: parkoviště – centrum do 1,0 km 

 centrum – start do 2,5 km 

 centrum – cíl do 2,5 km 

 

Start: intervalový 

00 = 11:00 

 

Mapa: Sklenný vrch, 1:10 000, E=5m, ISOM 2000, stav říjen 2014, formát A4, hlavní kartograf: 

Zdeněk Janů ml., tisk: laser. Mapy budou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 

 

Způsob ražení: elektronický, SportIdent 

 

Terén: kopcovitý terén  středoevropského typu v oblasti Hanušovické vrchoviny (cca 350 – 

608 m n.m.) se dvěma hlavními vrcholy: Lovák (606 m n.m.) a Sklenný vrch (608 m n.m.). 

Les je smíšený. Průběžnost lesa je v jednotlivých částech různá - od zcela čistých ("bílých") 

partií až po vyloženě "zelené" části. Některé z hustníkatých partií jsou náletového 

charakteru a tedy nepravidelných tvarů. V prostoru se nachází průměrně hustá 

nepravidelná síť komunikací všech typů. Terén je bohatý na detaily terénních i 

porostových typů (zejména potom skály, skalky, kameny a dále také kupky, světlinky, 

hustníčky, bažinky, plošinky, výrazné stromy, vývraty, atd.). V terénu se nachází minimum 

sezónního porostu a podrostu. 

 

Parkování: organizované pořadatelem. Dbejte prosím instrukcí pořadatelů. 

 

Vyhlášení výsledků: cca 14:00 v centru závodu 

 

Občerstvení: v centru závodů bude zajištěn stánkový prodej s odpovídajícím sortimentem. 

 

Informace: Petr Turczer, e-mail: vybor(at)ksu.cz, tel: +420 739 324 013 

 stránka závodu: http://www.ksu.cz/zavody/14/10_18  

       

Předpis: závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2014 (v souladu s 

těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů). 

 

Upozornění: v rámci Hrabenovského divočáka proběhne 2. ročník neoficiálního Otevřeného 

mistrovství Olomouckého kraje v orientačním běhu v klubových týmech. 

Budou bodovány výsledky závodníků všech kategorií, přičemž princip bodování je 

následující: 

- výsledky každé z kategorií budou přepočteny (redukovány) tak, že z každého klubu 

budou do výsledků počítáni pouze dva nejúspěšnější závodníci; 

- bodovat bude první polovina doběhnuvších závodníků v takto redukovaném pořadí (v 

případě lichého počtu bude bodovat ta "větší" polovina); 

- poslední bodující bude mít jeden bod a každý o místo lepší bude mít vždy o jeden bod 

víc. 

Klub s nejvyšším počtem bodů bude vyhlášen a může se těšit na krásnou divočáckou cenu. 

 

Hlavní pořadatelé:  ředitel    Petr Turczer 

  hlavní rozhodčí   Jakub Halama (R1) 

  stavitel tratí   Lukáš Růžička (R2) 

 

 

Šumperk, 5. září 2014    Petr Turczer (KVS Šumperk) 

 

 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí HO dne 7. září 2014. 

mailto:vybor@ksu.cz
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