
POKYNY 
8. a 9. závod žebříčku B – Morava 

závody rankingu 2013 (kód 130914166 - sobota, kód 130915168 - neděle, koef. 1.04) 
veřejný závod v orientačním běhu 
Pohár Hanáckých Athén 49. ročník 

 
Datum: 
sobota 14. září  a neděle 15. září  2013        
Pořádající orgán: 
Český svaz orientačních sportů   
Pořádající subjekt: 
Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž    (SKM) 
Druh závodu: 
žebříčkový závod B skupiny Morava – klasická trať (sobota)  a krátká trať (neděle) 
závod jednotlivců na klasické trati (sobota)  a krátká trať (neděle) s pevným pořadím kontrol 
Centrum: 
Lyžařský svah – Cvičná louka v rekreačním areálu Tesák (silnice č. 437 z Bystřice pod Hostýnem do Hošťálkové) 
- GPS: 49°22'7.255"N, 17°46'56.272"E            http://skiareal.tjchvalcov.com/?r=cs/ 
Parkování: 
Osobní auta i autobusy na přilehlých cestách a zpevněných plochách. Prosíme oddíly o zaslání informace zda přijedou 
autobusem na email pavel-dittrich@seznam.cz  Děkujeme.  Dbejte pokynů pořadatelů. 
Prezentace: 
V sobotu od 9:00 do 11:00 a v neděli od 8:00 do 9:00  v centru závodu v budově TJ Chvalčov.  
Popisy kontrol: 
Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabuli v centru závodů. 
Systém ražení: 
Elektronický systém SPORTident, V případě poruchy SPORTidentu ražte kleštěmi do připravených políček na okraji mapy. 
Nechte mapu zkontrolovat v cíli. Nezapomeňte vyčíst SI čip v centru!!!! 
Půjčený čip se po závodě VRACÍ!!! V případě ztráty zapůjčeného čipu budeme vybírat 900,- Kč. 
Předpokládané časy vítězů: 
dle platného Soutěžního řádu  
Předpis: 
Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS a Prováděcích 
předpisů k soutěžím sekce OB 2013. Kategorie veřejného závodu dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a 
Soutěžního řádu Valašské oblasti. 
Start 00: 
Sobota v 12:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start od času 0 do času 160) 
Neděle v 10:00 hod. - intervalový start dle startovní listiny (kat. HDR a P - libovolný start od času 0 do času 90) 
Konkrétní čas pro kategorie HDR a P určí startér dle aktuální situace. Okamžik startu je u nich dán oražením SI jednotky 
„START“ .  Mimo kategorie HDR nebude připuštěn žádný doprovod, na trati P mohou startovat i dvojice (= 1 mapa). 
Při nedělním startu budou kategorie DH10N, DH10C a HDR odbíhat na svůj mapový start ZVLÁŠTNÍM  koridorem. 
Vzdálenosti: 
parkoviště - centrum od 600 metrů do 900 metrů 
centrum - start sobota - 200 metrů (modrobílé fáborky) 
centrum - start neděle - 2400 metrů, převýšení 110 m (modrobílé fáborky) 
centrum - cíl - 0 metrů 
Mapa: 
Sobota: Tesák 2013, 1:15 000, E=5m  pro kategorie D/H 16B - D/H 40B, velikost A4 

Vičanov, 1:10 000, E=5m  pro ostatní kategorie, velikost A3 
Neděle: Čerňava, 1:10 000, E=5m  pro všechny kategorie, velikost A4 
stav srpen 2013, mapový klíč ISOM, bude vodovzdorně upravena. Výdej map bude až v neděli a čas oznámí pořadatel. 
Zvláštní mapové značky: 
zelené kolečko – výrazný strom 
zelený křížek – vývrat 
černý křížek – jiný umělý objekt 
hnědý křížek – plošinka 
V závodním prostoru se nachází přírodní rezervace, které jsou v mapě označeny značkou 709 - zakázaná oblast 
(nevedou přes ní tratě). Tato oblast není v terénu pořadateli označena, ale je označena lesní správou bílo červenými 
pruhy na stromech. 
Fáborková linie: 
Pro kategorie D10N, H10N, HDR oranžové fáborky. Nenaražení kontroly se trestá penalizací 10 min. 
 



Prostor závodu: 
Veškeré lesní porosty okolo centra závodu, cestou na start i do centra závodů. 
Terén: 
Středoevropský horský, průběžný, hluboká údolí, velké výškové rozdíly, středně hustá síť cest, skalky.  
Limit: 
Sobota: Pro všechny kategorie 150 minut. Uzavření cíle 150 min. po odstartování posledního závodníka. 
Neděle: Pro všechny kategorie 90 minut. Uzavření cíle 90 min. po odstartování posledního závodníka. 
Občerstvení: 
Na trati na kontrolách a na vybraných postupech voda. Po doběhu v cíli voda se sirupem.  
V centru závodů bufet s běžným sortimentem (pivo, limo, káva, cukrovinky, pochutiny, jídlo…………) 
Výsledky: 
Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů. Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na www 
stránkách závodu http://www.smerkromeriz.cz/poradame/becka-2013/ 
Vyhlášení: 
V sobotu cca v 16:00  , v neděli  cca v 12:30    bude upřesněno rozhlasem 
Pro všechny kategorie – 1., 2., 3. místo.  
Kategorie HDR a P se nevyhlašují.  V kategorii HDR dostanou všichni diplom a drobnou cenu při vyčtení SI čipu.  
WC + mytí: 
WC pouze na shromaždišti v TOI-TOI a v budově TJ Chvalčov, cestou na start WC nebude!! 
Mytí v lavorech v centru. Šetřete vodou!! 
Zdravotní služba: 
Základní ošetření v centru závodů – bezplatná pouze po doběhu. 
Jury: 
O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky: 
Slezák Libor (LCE), Miroslav Chmelař (JPV),  Skyvová Kristýna (STE) 
Protesty: 
Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.  
Adresa pro písemné protesty: Boris Dvorský, nám. Míru 1205, 76701 Kroměříž 
Upozornění: 
Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.  
Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 
www stránky - informace: 
http://www.smerkromeriz.cz/poradame/becka-2013/ 
Ubytování: 
Závodníci, kteří si objednali ubytováni, obdrží na prezentaci mapku a další potřebné informace. 
Funkcionáři: 
ředitel závodu – Pavel Dittrich 
hlavní rozhodčí – Monika Krejčíková RI 
stavitel tratí – Boris Dvorský  RII a Zdeněk Stachoň RII 
hlavní kartograf – Vítězslav Pěček ml. 
 
 
V Kroměříži dne 12. září 2013                 Ing. Pavel Dittrich – ředitel závodu 

      Monika Krejčíková RI – hlavní rozhodčí 
 
 

Pořadatel děkuje za spolupráci:               
 

                 
 

                             
 
 


