
Celostátní finále přeboru škol v orientačním běhu  

PROSTĚJOV 2022  

 

POKYNY K ZÁVODU  

 

  

 

 

Závod pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala 

Datum: úterý 7.6.2022  

Centrum:  Prostějov, velodrom a hala Národního sportovního centra (NSC)  

 

Doprava: viz samostatné pokyny  

Ubytování: viz samostatné pokyny  

Parkování autobusů účastníků: přímo v areálu velodromu, parkujte ve směru příjezdu z ulice 

Kostelecké, výjezd po závodě bude ulicí Krapkovou a Za Kosteleckou  

Výstupní a nástupní místo autobusů organizátora: parkoviště před zimním stadionem 



Občerstvení/bufet: bude otevřen od 9:00 hodin v hale NSC, k dispozici budou studené a 

teplé nápoje, cukrovinky a další standartní pochutiny 

Občerstvení/restaurace: restaurace U Hudečků nabízí standartní obědová menu (restaurace 

je však velmi frekventovaná, protože se v ní výborně vaří)   

Prostor pro rozcvičování: veškeré nevyšrafované plochy v plánku nahoře 

Prezentace: proběhne od 9:00 do 10:30 ve stanu v prostoru uvnitř velodromu, žádáme 

všechny vedoucí, aby se k prezentaci dostavili – dostanete startovní čísla pro vaše závodníky, 

čipy (pokud jste žádali o zapůjčení) a můžete nahlásit případné změny  

Typ závodu: „prodloužený“ sprint = očekávaný čas vítězů 20 – 25 minut  

Terén:  rovinatý, částečně lesopark v okolí říčky Hloučely (v tomto období bohužel dosti 

zarostlý), částečně sídliště a vilová zástavba. Doporučené oblečení: krátký rukáv, dlouhé 

kalhoty (nicméně krátké kalhoty lze pro závod použít)  

PŘÍSNÝ ZÁKAZ BĚŽET V BOTECH S HŘEBY!!! 

Způsob ražení: elektronický – SportIdent, všechny kontroly včetně cíle budou nastaveny 

v KONTAKTNÍM režimu  

Start: intervalový, 00 = 10:30 hodin, vzdálenost na start cca 200 m 

Mapa:  PROSTĚJOV VELODROM 2022, 1:4000, E=2m, stav 05/2022, ISSprOM 2019-2, tisk 

laserem na vodovzdorný materiál (YUPO) NORD Service Opava, formát A3 (420 x 297), 

mapoval Zdeněk Rajnošek. Po doběhu se mapy ODEVZDÁVAJÍ do připravených sáčků, výdej 

map bude po odstartování posledního závodníka (zhruba ve 12 hodin)  

Zvláštní mapové značky: černý křížek = jiný umělý objekt, černé kolečko = koš na discgolf 

Parametry tratí:   

Kategorie Délka (km) Počet kontrol Kategorie Délka (km) Počet kontrol 

HS 4,40 25 DS 3,55 25 

H9 3,74 24 D9 3,14 20 

H7 3,07 22 D7 2,89 20 

 

Upozornění:  1) délky tratí jsou měřeny vzdušnou čarou 

2) v některých místech je říčka Hloučela nakreslena značkou 302.001 a je tedy 

brodná a je dovoleno ji překonávat. V daných místech je cca 10 – 15 cm vody.  

3) u některých vchodů do paneláků jsou malé řetízkové plůtky, tyto nejsou 

kresleny v mapě, dávejte pozor při běhu 

4) průběh tenisovým areálem je možný i uličkou na centrkurtu 



   
Koš na discgolf        Řetězový plůtek u některých domů – POZOR  

 

     
Hloučela – v tomto místě dovoleno brodit        Tenisový areál – dovolen průběh centrkurtem 

 

Doprava a přeběhy:  

Závod probíhá v dopravně málo frekventované části města, doprava však není úplně 

vyloučena. Dbejte osobní bezpečnosti při přebíhání místních komunikací. U přeběhu více 

frekventovaných komunikací budou asistovat pořadatelé a městská policie, která bude 

zastavovat přijíždějící auta. Dbejte pokynů strážníků městské policie a pořadatelů.   

Popisy kontrol: piktogramy jsou natištěny na mapě, k dispozici budou i na shromaždišti  

Startovní listiny: jsou zveřejněny na webu závodu a v IS ORIS, budou vyvěšeny v centru a na 

startu 

Výsledky: průběžné výsledky budou k dispozici online a budou vyvěšovány v centru  

Protesty: k rukám hlavního rozhodčího, vklad 400 Kč. Podle Pravidel OB čl.25.1 osobně, 

podle čl. 25.2 emailem na adresu: j.otrusina@seznam.cz  

Toalety: kabiny Toi-Toi a pevné záchody v budově velodromu 

Zdravotní zabezpečení: zdravotník v cíli závodu  

mailto:j.otrusina@seznam.cz


Vyhlášení výsledků: předpoklad začátku vyhlašování je ve 13:20 hodin, nejprve budou 

vyhlášeny výsledky jednotlivců, poté družstev (škol). Jak v jednotlivcích, tak i v družstvech 

bude odměněno vždy 6 nejlepších závodníků/závodnic/škol. 

  

Upozornění: medaile, poháry a ceny nebudou vydávány v zastoupení – vždy je nutno se 

dostavit na vyhlášení osobně!  

 

Ochrana osobních údajů (GDPR): Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 
zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v podobě přihlášky, 
startovky a výsledků na webu v informačním systému ORIS.  

Fotografování: V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k 
 informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na akci atd. v souladu s §89 
 zákona č. 89/2012 sb. Občanského zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k 
 osobní potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci Vašeho klubu OB)  
zejména z doběhu do cíle. V případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím  
explicitně fotografovi. 
 

UPOZORNĚNÍ: KAŽDÝ ÚČASTNÍK SOUTĚŽÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!  
 
Přejeme vám pěkné sportovní zážitky a jsme rádi, že po dvouletém 
odkladu se opět můžeme sejít na sportovišti.  
 
Za pořadatele:  
Dušan Vystavěl  
dusanvystavel@seznam.cz  
+420 602 730 417   
 

 

mailto:dusanvystavel@seznam.cz

