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MATÚŠŮV SOBOTÍNSKÝ DIVOČÁK 
4. závod Hanáckého žebříčku podzim 2016 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 
 

 

Memoriál Majky Chmelařové 
 

 

3. ročník Otevřeného mistrovství Olomouckého kraje v orientačním 

běhu v klubových týmech 
 

POKYNY 
 

 

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

 

Pořádající subjekt: Klub vytrvalostních sportů Šumperk (KSU) 

 

Datum: sobota 22. října 2016 

 

Centrum: fotbalové hřiště v obci Sobotín (10 km SV od Šumperka) // 50°0'55.515"N, 

17°3'32.447"E // http://mapy.cz/ 

 

Druh závodu:  jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 

4. závod žebříčku Hanácké oblasti podzim 2016 – jednotlivci 

závod HSH Rankingu - koeficient 1.00 

 

Parkování: přímo u hřiště. 

 Parkování je organizováno pořadateli, parkovné se nevybírá. 

 

Prezentace: V centru do 10:30. Při prezentaci nebudou prováděny změny časů! 

Prosíme o odhlášení všech závodníků, kteří se závodu nezúčastní, uvolníte tak místo ve 

startovce pro dohlášky. 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum … 0 m 

 centrum – start … 1 500 m, 90 m převýšení 

 centrum – cíl … 200 m 

 

Šatny:  Na shromaždišti nejsou kryté prostory. Doporučujeme vlastní klubové stany! 

 

Start: 00 = 11:00 hod. 

Vzdálenost 1 500 m od centra po modrobílých fáborcích (převýšení 90 m). 

 Cesta na start kříží železniční trať Petrov nad Desnou - Sobotín. Prosím, 

dbejte zvýšené opatrnosti. 

 

Použitý způsob 

ražení: Elektronické – SportIdent. Jeden SI-čip nesmí být použit v jednom závodě vícekrát. 

V případě selhání elektronického ražení razí závodníci do políček na mapě a tuto 

skutečnost jsou povinni oznámit v cíli. Políčka pro mechanické ražení jsou umístěna při 

dolním okraji mapy. 

 

 

https://mapy.cz/s/16vru
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Mapa: Granátovka - jih, 1:10 000, E=5 m, stav říjen 2016, formát A4, mapoval Zdeněk 

Rajnošek (2015), revize 2016. 

Mapy jsou pro všechny kategorie upraveny vodovzdorně. 

Zvláštní mapové značky: zelený křížek vývrat 

 hnědý křížek plošinka 

 zelené kolečko výrazný strom 

černý křížek triangulační tyč 

 

Terén: Kopcovitý terén středoevropského typu v podhůří Jeseníků (cca 400 – 620 m n.m.) s 

hlavním vrcholem Kamenitý vrch (616 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. V části terénu se nachází kameny a skály 

(např. Granátová skála). 

 

Tratě:  Viz popisy kontrol, popř. web závodu. 

Některé tratě se vícekrát kříží, některé kontroly jsou velmi blízko sebe - při dohledávkách 

věnujte zvýšenou pozornost popisům kontrol. Spojnice mezi kontrolami může být 

zalomena. 

 
 

Popisy kontrol:  V centru závodu, formou samoobsluhy. 

 

Cíl:  Vzdálenost 200 m od centra po červenobílých fáborcích. V cíli budou odebírány mapy do 

času startu posledního závodníka. 

Cesta z cíle kříží železniční trať Petrov nad Desnou - Sobotín. Prosím, dbejte 

zvýšené opatrnosti. 

 

Časový limit:  70 minut pro všechny kategorie. 

 

Vyčítání SI: V centru. Každý závodník je povinen neprodleně po svém příchodu vyčíst svůj SI čip. 

 

Hygiena: WC v centru. 

 

Zakázané 

prostory:  Veškeré závodní prostory mimo cesty na start a z cíle. 

 

Občerstvení:  Nápoj po doběhu v centru závodu. 

V centru bude SK Petrov-Sobotín provozovat stánek s občerstvením – pivo, 

limo, čaj, káva, grog, rum, steaky, uzeniny atd. Dobrou chuť! 
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Vyhlášení vítězů:  Přibližně v 14:00 v centru závodu. Ve všech kategoriích bude vyhlašováno 1.-3. místo. 

V HDR všichni doběhnuvší. 

Dále bude vyhlášen vítěz Otevřeného mistrovství Olomouckého kraje 

v orientačním běhu v klubových týmech. 

Princip bodování: 

- 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. 

Zdravotní 

zabezpečení:  Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc bude 

poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý 

účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 

Školka:  V centru závodů bude provozována školka pro nejmenší závodníky. Žádáme rodiče, aby 

děti umisťovali do školky pouze na nezbytně nutnou dobu. 

 

Upozornění:  Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget připravena možnost 

zakreslit své postupy pro každého závodníka. Prosíme všechny závodníky, aby tak podle 

svých možností učinili, jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz 

bude uveden na stránce závodu. 

 

Jury:  Členství bude nabídnuto: Králová Zdenka (SSU), Chmelař Miroslav (JPV), Novotný Tomáš 

(ZLH).  

 

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu Hanácké oblasti 2016 (v souladu 

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

 

Poděkování: Děkujeme SK Petrov-Sobotín za možnost umístění shromaždiště na jejich hřišti.  

Dále děkujeme podniku Lesy České republiky, s.p. za umožnění konání závodu. 

 

 

 

Petr Turczer (R1) 

ředitel závodu 

 

Jonáš Müller 

stavitel tratí 

 

Zdeněk Janů st. (R1) 

hlavní rozhodčí 

 

 

http://www.obpostupy.cz/

