
Pokyny 

10. závod Oblastního žebříčku Valašské oblasti 

12. jihomoravská liga 

závod Rankingu s koeficientem 1.0 

veřejný závod v orientačním běhu  

 

Pohár Hanáckých Athén 46. ročník 
Datum: 

sobota 9. října 2010 
Pořádající orgán: 

Český svaz orientačních sportů - Valašská oblast  

Pořádající subjekt: 

Klub orientačního běhu – Směr Kroměříž   (SKM) 

Druh závodu: 

závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol 

Centrum: 

www.bunc.cz   - GPS: 49°10'55.823"N, 17°20'47.809"E 

Okolí areálu Lesního penzionu Bunč  - horní část. Zde bude vymezen stísněný prostor pro stavbu 

oddílových stanů. Restaurace není určena pro převlékání. Slouží všem HOSTŮM!!!!  

Zákaz vstupu do restaurace v běžeckém oblečení a botách s hřeby!!!!!!!  

Zákaz vstupu na soukromé pozemky mimo centrum závodů - dbejte značení a pokynů pořadatelů.  

Odpad patří do košů a pytlů k tomu určených. 

Parkování: 

Na přilehlém parkovišti a místních komunikacích. Dbejte pokynů pořadatelů. 

Prezentace: 

V centru od 8:30 do 9:30 hod. Žádáme vedoucí oddílu, aby provedli odhlášení nepřítomných 

závodníků. Dodatečné přihlášky jsou ve většině případů možné jen na uvolněná místa po 

odhlášených. 

Start: 

Start 00 je v 10:30 hod. - intervalový start dle startovní listiny 

Závodníci kategorie HDR a P mohou startovat mezi start. časy 0 a 90. Konkrétní čas 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). 

Vzdálenosti: 

parkoviště – centrum:  0 - 1000 metrů 

centrum – start: 500 metrů po modrobílých fáborcích.  

cíl v centru  

Mapa: 

Brdo, 1:15.000, E=5m, stav září 2010, mapový klíč ISOM, formát A4, vodovzdorně upravena. 

Hlavní kartograf Boris Dvorský. Mapy se budou v cíly odevzdávat do 12:00 hod. 

Zvláštní mapové značky: 

zelené kolečko – výrazný strom 

černý křížek – jiný umělý objekt 

hnědý křížek – plošinka 

červené šrafováni (mapová značka 710) – polom  -  průchod povolen, ale doporučujeme se této 

oblasti vyhnout. (hrozí nebezpečí úrazu!!). 

Fáborková linie: 

Pro kategorie D10N, H10N, HDR oranžové fáborky. 

Popisy kontrol: 

Popisy kontrol současně se startovními listinami budou na informační tabulích v centru. 

http://www.bunc.cz/


Prostor závodu: 

Veškeré lesní porosty okolo centra závodu. 

Terén: 

Středoevropský, horský, hluboká údolí, kameny, velké výškové rozdíly, středně hustá síť cest. 

Systém ražení: 

Elektronický systém SPORTident, V případě poruchy SPORTidentu ražte kleštěmi do připravených 

políček na okraji mapy. Nechte zkontrolovat v cíli. Vyčíst SI čipy v centru!!!! 

Délky tratí: 

Dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti.  

Limit: 

Pro všechny kategorie 150 minut. 

Občerstvení po závodě: 

Po doběhu v cíli voda se sirupem. Restaurace     www.bunc.cz      přímo v centru závodů. 

Výsledky: 

Průběžné výsledky budou zveřejňovány v centru závodů.  

Oficiální výsledky a mezičasy budou zveřejněny na stránkách závodu. www.smerkromeriz.ic.cz 

Vyhlášení: 

cca ve 12:45 hod. v centru závodů pro kat. HD10N, HD10C,  HD12C a HD14C.  

V kategorii HDR dostanou všichni drobnou cenu. Nevyzvednuté ceny propadají ve prospěch 

pořadatelů. 

WC + mytí: 

WC pouze na shromaždišti na horní terase, cestou na start WC nebude!! 

Mytí provizorní v lavorech na shromaždišti.  

Zdravotní služba: 

Základní ošetření v centru – bezplatné pouze po doběhu. 

Protesty: 

Písemné protesty doložené vkladem 200,- Kč se předávají hlavnímu rozhodčímu.  

Adresa pro písemné protesty: Boris Dvorský, nám. Míru 1205, 76701 Kroměříž 

Předpis: 

Závodí se dle platných Pravidel pro závody v orientačním běhu a Soutěžního řádu Valašské oblasti. 

Jury: 

O členství v jury tímto žádáme tyto závodníky: 

Martin Sadílek (VIC), Antonín Peška (HLV), Tomáš Podmolík (TZL) 

Informace: 

www stránky závodu - www.smerkromeriz.ic.cz 

Upozornění: 

Závod se koná v přírodním parku Chřiby. Žádáme účastníky, aby se chovali šetrně k přírodě.  

Všichni závodníci se účastní závodů na vlastní nebezpečí. 

Funkcionáři: 

ředitel závodu – Pavel Dittrich 

hlavní rozhodčí – Boris Dvorský 

stavitel tratí – Boris Dvorský                                          V Kroměříži dne 6. října 2010 

 

Poděkování 
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