
POKYNY 
pro 1. závod Hanáckého žebříčku jaro a 1. závod jarního KŽ MSK 

a taktéž pro veřejný závod jednotlivců v orientačním běhu na klasické trati 

 

Pořádající orgán je Český svaz orientačních sportů – Hanácká oblast, pořádající subjekt je 

zapsaný spolek Orientační Běh Opava, z.s. 

 

Datum: sobota 19. března 2016 

 

Centrum závodu:  

Obec Jakartovice, Obecní dům (naproti Penzionu nad stájí), okres Opava. Vstup do 

prostor restaurace Penzionu nad stájí není možný s ohledem na soukromou akci. 

 

Parkování:  

Osobních aut podél hlavní silnice v obci, dbejte pokynů pořadatele (vzdálenost od 

centra může dosáhnout několik stovek metrů).  

Příjezd klubovým autobusem prosím hlaste pořadateli předem (viz tel. kontakt níže 

v části Informace).  

Při parkování prosím zůstaňte ohleduplní k místním obyvatelům Jakartovic (nechejte 

přístupné vjezdy či vstupy k domům).  

 

Prezentace:  

Přízemí Obecního domu v Jakartovicích, od 9:00 do 10:15 hod, dodatečné přihlášky za 

pouze do vyčerpání volných míst ve startovní listině za zvýšené startovné. 

Zapůjčení SI čipu za 40Kč, náhrada za případnou ztrátu 700 Kč.  

 

Vzdálenosti: 

Centrum – start: 1500m, převýšení 50m, značeno modrobílými fáborky, vede přes cíl 

Centrum – cíl: 800m 

 

Start 00:  

11:00 hodin dle startovní listiny (viz ORIS, stránka pořadatelů, vývěska na shromaždišti). 

Kategorie HDR, kategorie P mají vlastní koridor se startovací krabičkou, příchod na 

start libovolný do startovního času 90. 

Časový limit: 150 minut  

 

Popisy kontrol: Pouze na mapě  

 

Možnost převlékání:  

- prostory obecního domu v 1. patře (zákaz vstupu ve znečištěné obuvi, popř. 

v obuvi se hřeby) 

- vlastní dopravní prostředky 

- v zadní části areálu Penzionu nad stájí, v kryté kruhové jízdárně (zde je pouze 

pískový podklad, dovezte si vlastní židličky) 

 

WC + mytí:  

- TOI TOI na straně obecního domu,  

- WC v Obecním domě,  

- Mytí v lavorech s vodou  

 

První pomoc: V cíli závodu (pořadatel zajišťuje pouze nezbytně nutné ošetření)  

 

Výsledky: Průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru závodu.  

 
  

https://mapy.cz/zakladni?x=17.6820408&y=49.9149400&z=17&source=addr&id=9537304


Způsob ražení kontrol, vyčítání:  

Systém SportIdent (SI). 

Před startem jsou závodníci povinni svůj SI čip vynulovat, poté označit v jednotce 

Check.  

Po dokončení závodu vyčíst SI bez zbytečného odkladu (na místě prezentace v 

Obecním domě).  

Povinnost vyčíst SI mají také závodníci, kteří závod případně nedokončí. Při poruše ražení 

do SI čipu, závodníci razí kleštěmi do políček R1-3 v mapě. V případě ražení je závodník 

povinen ihned po doběhu předložit mapu ke kontrole pořadatelům obsluhujícím cílový 

prostor.  

 

Tratě pro HDR, H10N a D10N:  

Pro kategorie HDR, HD10N je připravená jednoduchá „smajlíková“ trať, většinou po 

cestách a pěšinách. Na závodní trati bude na každé křižovatce, v případě správného 

rozhodnutí, umístěn smějící se „smajlík“. 

Naopak na chybných volbách bude umístěn smajlík co se mračí, tzv. „mračoch“ 

(smajlíci a mračochové nebudou vidět přímo z křižovatky).  

Pokud dítě na postupu potká mračocha, znamená to, že zvolená cesta je chybná, musí se 

vrátit zpět na křižovatku, a zvolit jinou správnou cestu, na které bude opět smajlík.  

 

Mapa:  

Bludiště 2016, 1:10.000, E=5m, stav únor 2016, formát A4, mapový klíč ISOM, autor 

Zdeněk Lenhart. Revize Tomáš Kovalčík. Vodovzdorně upravena.  

Zvláštní mapové značky:  

Zelené kolečko - výrazný strom, zelený křížek - vývrat, černý křížek - jiný umělý objekt  

Upozornění: kategorie D/H21C mají výměnu mapy (obě mapy jsou již v mapníku), 

mapa se na vyznačeném místě otáčí (obě kategorie na 11. kontrole). 

MAPA SE PO DOBĚHU NEODEBÍRÁ, DODRŽUJTE PRAVIDLA FAIR PLAY. 

 

Terén:  

Členitý, mnoho břidlicových lomů, jezírka. Při míjení těchto objektů dbejte zvýšené 

opatrnosti, nebezpečí pořezání o štípané břidlice. Lomy jsou na nebezpečných místech 

ohraničeny tenkým ocelovým lanem.  

Doporučujeme běžeckou obuv s hřeby. 

 

Zakázaný prostor:  

Soukromé pozemky v obci a kolem rekreačních objektů (chat), viz také mapový klíč a 

Pravidla OB. 

 

Občerstvení:  

Po doběhu v cíli ochucená voda.  

V Obecním domě prodej nápojů i teplých jídel (servis poskytuje Penzion nad stájí, 

http://www.penzion-jakartovice.cz/).  

 

Vyhlášení výsledků:  

První tři závodníci z každé kategorie. 

Kategorie HDR není závodní. Všichni přihlášení závodníci z HDR budou odměněni malou 

sladkostí. Čas vyhlášení bude upřesněn v centru závodu  

 

Jury: Složení Jury bude vyvěšeno v centru závodu.  

 

Protesty: K rukám hlavního rozhodčího, vklad 200,- Kč. Písemně doložené v termínu, 

podle Pravidel OB čl. 26.1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu: Vojtěch Rossmanith, 

Těšínská 2, Opava, 746 01 

 

  

http://www.penzion-jakartovice.cz/


Předpis:  

Závodí se na vlastní nebezpečí a dle platných Pravidel OB a v souladu se Soutěžním 

řádem a Prováděcími pokyny Hanácké oblasti pro rok 2016.  

 

Informace:  

http://www.obopava.cz/poradame/    

Martin Schuster, tel: 739 242 975 

 

Funkcionáři:  

ředitel závodu – Martin Schuster  

hlavní rozhodčí – Vojtěch Rossmanith, R3 

stavitel tratí – Tomáš Kovalčík 

 

 

Parametry tratí (Kat/délka km/převýšení m/počet kontrol): 

 

D10C 2,2 90 7  

D12C 2,6 100 9  

D14C 3,2 130 10  

-------------------------- 

D16C 4,3 190 13  

D18C 5,3 210 16  

-------------------------- 

D21C 7,1 210 22  

-------------------------- 

D35C 5,6 200 18  

D45C 4,8 200 15  

D55C 3,1 170 9  

-------------------------- 

H10C 2,2 90 7  

H12C 2,8 100 9  

H14C 3,9 150 12  

-------------------------- 

H16C 5,5 200 16  

H18C 6,5 220 21  

-------------------------- 

H21C 9,4 290 27  

H21D 5,4 190 14  

-------------------------- 

H35C 6,5 210 20  

H45C 5,4 190 14  

H55C 4,6 160 14  

H65C 3,0 150 10  

 

-------------------------- 

D10N 2,3 90 8  

H10N 2,3 90 8  

-------------------------- 

HDR 2,3 90 9  

P 3,1 170 9 

 

 

                          

                

                                   
 

 

                
 
 

http://www.obopava.cz/poradame/

