
 

POKYNY 
 

k 9. závodu HŽ jaro (Hanácké oblasti) a 10. závodu JKŽ (MS kraje) na krátké trati,  

veřejný závod v OB dne 28.5.2022 

 

Pořádající orgánem je ČSOS, pořádající subjekt je OB Opava z.s., jedná se o denní závod 

jednotlivců s pevným pořadím kontrol. 

 

Centrum: Farma Hlubočec (tzv. „slepičárna“, louka na jižním okraji objektu) 

https://en.mapy.cz/s/huvezofoku, 49.8412978N, 17.9542953E 

 

Prezentace: v centru závodu 9.00 – 10:00 hod, vklady prosím uhraďte předem, doklady 

k dispozici v IS ORIS, na místě pouze změny a dohlášky. 

  

Příjezd a parkování: Příjezd na parkoviště je možný z obou směrů (od obce Jakubčovice, 

popř. Hlubočec), při odbočování na parkoviště dbejte pokynů pořadatelů.  

Parkovné osobní automobil 30 Kč.  

Závodníci jedoucí busem vystoupí, ten následně odjede na odstavné parkoviště v obci 

Hlubočec, parkovné se nehradí. Příjezd prosím hlaste pořadateli předem (tel. 739 242 975).  

 

Předpokládané časy vítězů: dle platného SŘ soutěží Hanácké oblasti, časový limit 90 

minut 

 

Kategorie:  

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

H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, H70C  

DH10N (smajlíci)  

HDR (rodiče a děti) 

P – jednoduchá trať pro příchozí 

 

Start: 00 = 11:00 

Intervalový start, cesta bude vyznačena modro-bílými fáborky.  

Kategorie P startují libovolně od 00 do času posledního startujícího dle startovní listiny.   

Kategorie HDR startují od času 30 do času posledního startujícího dle startovní listiny. 

Kat. HDR a P startují na startovní krabičku.  

 

Startovní listiny: zveřejněny v IS ORIS, v centru na informační tabuli a v prostoru startu. 

 

Vzdálenosti:  

parkování – centrum  0 m 

centrum – start   150 m  

centrum – cíl    300 m (vede přes start) 

 

Mapa: Klokoč, Autor Bob Háj, mapový klíč ISOM 2017, stav 09/2020, revize 04/2022, 

ekvidistance 5 m, měřítko: 1:10 000 pro DH16-DH21, ostatní 1:7500. Formát A4. Mapa 

vodovzdorně upravena (materiál Yupo 120g).  

Mapy se v cíli neodevzdávají, dodržujte prosím fair play. 

Tréninková mapa: Bude závodníkům k dispozici v předstartovním prostoru, lze se takto 

před samotným startem seznámit s mapou a terénem. 

 

Terén: Bez většího převýšení se spoustou porostových tvarů (náletový porost); 

nepravidelná síť cest (většinou nevýrazných)  

https://en.mapy.cz/s/huvezofoku


Systém ražení:  

Systém SportIdent, v režimu Air (BEACON), včetně cílové jednotky. V předstartovním 

prostoru závodník čip vymaže (clear), zkontroluje (check) a zkontroluje funkci 

bezkontaktního ražení (Air check).   

V případě poruchy SI jednotky použije závodník mechanické ražení kleštěmi do mapy, na 

tuto skutečnost je závodník povinen upozornit ihned po doběhnutí pořadatele v cíli.   

 

Popisy kontrol: Vytištěny na mapě, k dispozici také formou samoobsluhy ve 2. startovním 

koridoru. 

 

Povinné úseky: ze startu na začátek orientace (mapový start), ze sběrné (poslední) 

kontroly do cíle, značeno červenými fáborky 

 

Výsledky: průběžně vyvěšovány v centru závodu, stejně tak on-line na webové stránce  

https://liveresultat.orientering.se    

 

Vyhlášení výsledků: Bezprostředně po skončení závodu první 3 závodníci, veteránské 

kategorie (od DH35 výše) pouze vítěz. 

Kategorie HDR a P se nevyhlašuje. 

 

Zdravotní zabezpečení: Drobná poranění budou ošetřena v centru závodu.  

 

WC: V centru závodu chemické toalety společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o.  

 

Mytí: Voda z hasičského auta, lavory. 

 

Občerstvení: v cíli balená voda, v centru stánek (limo, pivo, párek v rohlíku, cigáro, 

klobása, buchty, čaj, káva).  

 

Odpad: Prosíme, buďte ohleduplní k životnímu prostředí. Odpad, který jste vygenerovali 

sami, si prosím odneste. Odpad z občerstvení lze likvidovat v připravených odpadních 

koších.  

 

Pravidla: Soutěží se dle platných pravidel OB, Soutěžního řádu HO a MS kraje pro rok 2022. 

Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí, za nezletilé zodpovídají jejich zákonní 

zástupci.   

 

Jury závodu: Složení jury bude zveřejněno v centru závodu 

 

Protesty: Písemně hlavnímu rozhodčímu proti úhradě 200 Kč v hotovosti. Případné protesty 

proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Jana Kostková, 

Statková 3, 746 01 Opava 

 

Upozornění: Závodníci se účastní závodu na vlastní nebezpečí.  

Provozování prodejní nebo propagační činnosti v centru je možné pouze se souhlasem 

ředitele závodu.  

 

Ochrana osobních údajů: Každý účastník závodu souhlasí se zveřejněním svých osobních 

údajů v platném formátu ČSOS v informačním systému ORIS (přihláška, startovní listina, 

výsledky). V průběhu závodu mohou být pořizovány fotografie k osobní potřebě závodníků, 

či využití pro propagaci orientačního běhu. Případný nesouhlas se zde uvedenými pravidly 

oznamte řediteli závodu, popřípadě přímo osobě, která fotografie, či jiné obrazové záznamy 

pořizuje.  

https://liveresultat.orientering.se/


Funkcionáři:  

Stavitel tratí Miroslav Hadač (R1), hlavní rozhodčí Jana Kostková (R3), ředitel: Martin 

Schuster  

 

Informace: https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6992 

 

Přejeme Všem závodníkům příjemný sportovní zážitek. 

 

 

Martin Schuster      Jana Kostková 

Ředitel závodu       Hlavní rozhodčí 

 

 

 

 

 

 

Délky tratí & počty kontrol: 

Kat. 

Délka 

(km) 

Počet 

kontrol Kat. 

Délka 

(km) 

Počet 

kontrol 

D10C 1,8 5 H10C 1,9 6 

D12C 2,1 6 H12C 2,0 6 

D14C 2,6 9 H14C 2,8 11 

D16C 3,1 12 H16C 3,1 12 

D18C 3,2 14 H18C 3,4 15 

D21C 3,7 18 H21C 5,1 20 

D35C 3,2 14 H35C 3,9 15 

D45C 3,0 12 H45C 3,6 15 

D55C 2,7 12 H55C 3,1 14 

D65C 2,4 11 H65C 2,9 12 

      H70C 2,4 11 

HDR 1,6 6    
P 2,3 8    
DH10N 1,6 6    

  

https://oris.orientacnisporty.cz/Zavod?id=6992


Plánek centra závodů: 

 

 

Děkujeme společnostem Farma Hlubočec s.r.o., Lesní správě Opava (org. složka Lesy ČR, 

s.p.), obcím Hlubočec a Jakubčovice za umožnění pořádání závodu, Sboru dobrovolných hasičů 

obce Jakubčovice děkujeme za vodu k mytí po závodě. 

  

       

 
 

       


