
5.letní Olympiáda Dětí a Mládeže ČR – 21.-25.6.2011 OLOMOUC 
 

INFORMACE Č.6 
 

…a za 7 dnů ZAČÍNÁME  !!! 
 

Důležité časové informace :  
 

Činnost Nejpozději do : Zodpovídá, způsob : 

Kontrola jmen, čísel čipů, 
nahlášení případných změn  

pondělí 20.6.  
12.00 hodin  

vedoucí krajských výprav 
email, telefon 

Zveřejnění startovních listin - 
sprint 

úterý 21.6. 
17.30 hodin 

pořadatel 
web, papír závodní kancelář 

Odevzdání soupisek štafet 
 

středa 22.6.  
16.00 hodin 

vedoucí krajských výprav 
vyplněný papír – závodní kancelář  

Zveřejnění soupisek štafet čtvrtek 23.6. 
8.00 hodin  

pořadatel 
web, papír závodní kancelář 

Zveřejnění startovních listin 
– krátká trať 

pátek 24.6. 
17.30 hodin  

pořadatel 
web, papír závodní kancelář 

 
Na webu www.ob.skprostejov.cz/5lodm jsou aktualizovány seznamy startujících. Jednotlivé 
vedoucí krajských výprav prosíme o kontrolu seznamu, zejména nově doplněných čísel čipů.  
 
Informace k terénům a tratím : 
 

Sprint  (délky tratí a předpokládané vítězné časy jsou pouze orientační) 

DM 1,3 km / 10-12 minut 

DS 1,5 km / 10-12 minut 

HM 1,4 km / 10-12 minut 

HS 1,6 km / 10-12 minut  

Popis terénu  Převážně park, botanická zahrada (rozárium), velké množství detailů, 
rovinatý terén, prakticky bez převýšení. Asfalt zhruba na 50 % trati.  

Doporučená 
obuv, oblečení 

Tréninkové boty bez hřebů 
Možno běžet v krátkých kalhotách, krátkém rukávu (trenky, tričko) 

 
 

Štafety (délky tratí a předpokládané vítězné časy jsou pouze orientační) 

HDM 2,2 – 2,6 km / 12 – 15 minut na úsek tj. 48 – 60 minut celkem 

HDS 2,4 – 2,8 km / 12 – 15 minut na úsek tj. 48 – 60 minut celkem 

Popis terénu  Převážně park, menší množství detailů, rovinatý terén, prakticky bez 
převýšení. Asfalt zhruba na 15 % trati.  

Doporučená 
obuv, oblečení 

Tréninkové boty bez hřebů, případně i s hřeby 
Možno běžet v krátkých kalhotách, krátkém rukávu (trenky, tričko) 

 
 
 

http://www.ob.skprostejov.cz/5lodm


Krátká trať – 
„lesní“ závod  

(délky tratí a předpokládané vítězné časy jsou pouze orientační) 

DM 3,0 km / 28-35 minut 

DS 3,4 km / 30-38 minut 

HM 3,4 km / 30-38 minut 

HS 4,0 km / 32-40 minut  

Popis terénu  Kopcovitý terén lesní terén se středně hustou sítí cest, místy s hustým 
podrostem (tráva, kopřivy) . V závěrečné části nádherný, udržovaný park  

Doporučená 
obuv, oblečení 

Boty s hřeby, nebo se špunty. 
Možno běžet v krátkém rukávu, povinné krytí dolních končetin ! 

 
 
Informace ke shromaždištím jednotlivých závodů : 
 
 

Sprint   

Shromaždiště DDM Olomouc, tř. 17.listopadu. K dispozici bude krytá místnost, WC  

Způsob 
dopravy 

MHD, na účastnickou kartu zdarma, doporučena tramvaj č.2 do zastávky 
Žižkovo náměstí a odtud cca 200 m pěšky 

Doba srazu – 
nejpozději do :  

9.30 hod., za dodržení doby srazu zodpovídá krajský vedoucí 

Start 000 10.00 hod, vzdálenost na start cca 50 m  

Vyhlášení 
vítězů 

cca 11.30 hod., květinami bude odměněno prvních 6 závodníků v každé 
kategorii 

Poznámka  V 9.30 hod. bude krátké (max. 8 minutové) zahájení soutěží v orientačním 
běhu 

 
 
 
 

Štafety   

Shromaždiště Pavilon G, Výstaviště Olomouc, tř. 17.listopadu. K dispozici bude krytá 
místnost, WC  

Způsob 
dopravy 

MHD, na účastnickou kartu zdarma, doporučena tramvaj č. 7 do zastávky 
Tržnice a odtud cca 350 m pěšky – pozor na závodní prostor kam platí 
zákaz vstupu před závodem.  

Doba srazu – 
nejpozději do :  

9.00 hod., za dodržení doby srazu zodpovídá krajský vedoucí 

Start 000 9.30 hod – mladší, 11.00 hod - starší 

Vyhlášení 
vítězů 

cca 12.30 hod., květinami bude odměněno prvních 6 štafet v každé 
kategorii 

Poznámka  V 9.15 hod. bude ukázka předávky 

 
 
 
 



Krátká trať – 
„lesní“ závod  

 

Shromaždiště Čechy pod Kosířem, areál zámeckého parku – louka (doporučujeme vlastní 
stany/tunely). K dispozici WC (Toi-toi),  

Způsob 
dopravy 

autobusem pořadatele – odjezd v 7.30 od kolejí v Neředíně.  Za dopravu 
z místa ubytování na shromaždiště odpovídá pořadatel.  

Start 000 9.00 hod, vzdálenost na start cca 950 m, převýšení 90 m  

Vyhlášení 
vítězů 

cca 12.00 hod., květinami bude odměněno prvních 6 závodníků v každé 
kategorii, poté proběhne krátké (max. 8 minutové) zakončení soutěží 
v orientačním běhu.  

Poznámka  Po květinovém vyhlášení proběhne „závod“ vedoucích a trenérů. 
V průběhu celého dne možnost prohlídky Hasičského musea a Musea 
kočárů. Doprava zpět do Olomouce autobusy – čas bude upřesněn.  

 
 

 
 
 

V Olomouci 14.6.2011     Dušan Vystavěl, Jindřich Smička 
 


