
         R O Z P I S 

 

Mistrovství Hanácké oblasti ve sprintu jednotlivců, 
6. závodu Hanáckého žebříčku - jaro a veřejného závodu v orientačním běhu 

jednotlivců ve sprintu, rankingový koeficient 1,02 

a 

Mistrovství Hanácké oblasti sprintových štafet, 
veřejného závodu sprintových štafet 

 

 

Pořádající orgán:  ČSOS – Hanácká oblast/Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje.  

 

Pořádající subjekty:  Spolek orientačních běžců Olomouc (UOL) 

 

Datum konání:  sobota 30. dubna 2022 

 

Centrum závodu:  Mohelnice, ZŠ Vodní - hřiště, GPS: N: 49°46.774, E: 016°55.475  

 

Klasifikace závodu:   

Sprint: Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a 

intervalovým startem 

Sprintové štafety: Jednorázový denní závod čtyřčlenných štafet ve sprintu – pořadí úseků DHHD 

(1. a 4. úsek musí běžet žena) 

 

Přihlášky:  Do 25. 4. 2022 v IS ORIS (http://oris.orientacnisporty.cz/), výjimečně e-

mailem: hlava@iresta.cz (přihláška je platná po obdržení odpovědi). Přihlášky 

po termínu a na místě dle možností pořadatele za zvýšený vklad, s výjimkou P 

a HDR. 

 Z organizačních důvodů nebude možné se přihlásit pro závod štafet na místě.   

 

Kategorie - sprint:  D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, D65C  

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, 

H70C 

DH10N – smajlíková trať bez doprovodu, HDR – smajlíková trať s 

doprovodem, P – příchozí, začátečníci. 

 

Sprintové štafety: DH12, DH14, DH15-99, DH40-99 

 

Vklady - sprint: do 25.4.  do 27.4.  na místě  

HDR    70,- Kč   70,- Kč   70,- Kč 

P    120,- Kč  120,- Kč  120,- Kč 

Žactvo, D,H 65, H70 70,- Kč   100,- KČ  140,- Kč 

Ostatní kategorie 120,- Kč  180,- Kč  240,- Kč 

Sprintové štafety: 

DH12, DH14  210,- Kč  310,- Kč   

Ostatní   360,- Kč  540,- Kč   

půjčovné čipu   30,- Kč  



 

 

Forma úhrady: Vklady zasílejte na účet č. 2100924349/2010, variabilní symbol 27xxxx, kde xxxx je 

číslo oddílu v adresáři ČSOS 2022. Pokud nebude údaj o zaplacení v ORISu, vezměte 

s sebou potvrzení o platbě na prezentaci. Výjimečně v hotovosti při prezentaci. 

 

Prezentace:  jednotlivci 9.00 – 10.00 v centru závodu. 

  štafety   13.30 -14.00 v centru závodu  

 

Časový harmonogram: 

10.00  ukončení prezentace 

10.30  zahájení závodu ve sprintu jednotlivců, intervalový start 

12.30  předpokládané vyhlášení výsledků závodu ve sprintu 

15.00  zahájení startu sprintových štafet 

17.00  předpokládané vyhlášení výsledků závodu sprintových štafet 

 

Mapy:   Mohelnice sprint a Mohelnice štafety, mapovali VI/2020 a revidovali III/2022 

Zdeněk Janů  a Zdeněk Rajnošek, měřítko 1:4 000, E= 2 m, formát map A4, mapový 

klíč ISSprOM 2019-2. Mapy budou tištěny na voděodolném materiálu YUPO .  

 

Terén:   Městská zástavba, terén většinou rovinatý s mírným převýšením 

 

Popisy - sprint: Pouze na mapách a před závodem ke stažení v systému ORIS na stránce závodu  

Sprintové štafety: Pouze na mapách 

 

Ražení:  Elektronické, SportIdent. SI jednotky budou nastaveny do režimu bezdotykového 

ražení BEACON. Požadavek na zapůjčení čipu (nikoliv SIAC) uveďte v přihlášce a 

úhradu (30.- Kč) proveďte společně s vkladem.  

 

Parkování:  Dle pokynů pořadatelů na parkovišti u Plaveckého bazénu a na parkovišti firmy 

Siemens – vzdálenosti od 500 do 1 100 m, bezplatně – bude upřesněno v Pokynech.  

 

Občerstvení:  Po doběhu voda. V centru závodu bufet v režii ZŠ Vodní a stánek s prodejem tekutin. 

Dále bufet s všelijakými dobrůtkami domácí výroby. 

 

Obědové menu: Spolu s přihláškou je možno objednat oběd ve školní jídelně v ceně 80.- Kč. 

Poplatek za oběd uhraďte spolu s přihláškou k závodu na výše uvedeném účtu. 

   Je možný výběr z následující nabídky: 

   Hovězí vývar s těstovinami 

   1 - Přírodní kuřecí plátek, brambor  

   2 - Těstovinový salát z rýžových těstovin s krůtím masem a dresinkem 

   K hlavnímu jídlu výběr ze dvou salátů a nealko nápojů 

 

WC, mytí:  V centru závodu.  

 

Vyhlášení výsledků:  Závodníci a štafety na 1. - 3. místě v každé kategorii obdrží drobnou věcnou 

cenu, kromě kategorie HDR, kde obdrží všichni účastníci diplom a drobnou 

cenu.  

 

Informace:  Jindřich Smička, tel. 605 229 656, e-mail: jindrich.smicka@szpi.gov.cz  

 

Dětská školka: Nebude během závodu zřízena 

  

Předpis:  Závodí se dle platných pravidel OB a platného soutěžního řádu soutěží Hanácké 

oblasti v OB. 



 

Protesty:  Protesty se podávají pouze písemnou formou spolu s doložením vkladu 200,- Kč 

hlavnímu rozhodčímu v termínu dle čl. 26.1 pravidel OB osobně, nebo dle čl. 26.2 

poštou na adresu: Spolek orientačních běžců Olomouc, Jindřich Smička, Partyzánská 

22, 783 71 Olomouc.  

 

Upozornění:  Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Provozování prodejní a propagační činnosti 

pouze se souhlasem ředitele závodu. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze 

po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze 

svého zdravotního pojištění.  

 

Poděkování za podporu: Závod se uskuteční díky vstřícnému přístupu a podpoře města Mohelnice a 

vedení ZŠ Vodní včetně školní jídelny.  

 

Ochrana osobních údajů: Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se zveřejněním 

svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, startovky a 

výsledků na webu závodu a v informačním systému ORIS 

(https://oris.orientacnisporty.cz/). 

 

Fotografování:  V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie sloužící k informování 

veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s § 89 zákona 

č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. 

Dále mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka 

na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB apod.) zejména z vyhlášení výsledků a 

doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte tuto skutečnost, 

prosím, fotografovi. 

  

Funkcionáři závodu:  Ředitel závodu –  Jindřich Smička  

Hlavní rozhodčí –   sprint – Eva Bartoňová 

   štafety – Jiří Kubíček 

Stavitel tratí –   sprint – Jiří Kubíček  

      štafety – Eva Bartoňová 

 

Rozpis byl schválen Soutěžní komisí Hanácké oblasti dne 1.4.2022 

 

Jindřich Smička        Eva Bartoňová                Jiří Kubíček 

  ředitel závodu   hlavní rozhodčí sprint        hlavní rozhodčí štafety 

 

 

     
 

 
 

 

 

 

https://oris.orientacnisporty.cz/

