
SK Prostějov & SKUP Olomouc, oddíly orientačního běhu 
pořádají 

Oblastní mistrovství v orientačním bruslení pro rok 2012 
 

Pokyny a upozornění k závodu : 

 
Tratě :  A – pro starší 14 let a mladší 50 let – 3,8 km, 11 kontrol 
  B – pro mladší 14 let a starší 50 let – 2,6 km, 9 kontrol 
 
Kategorie : Muži  (H): do 14 let, do 18 let, hlavní kategorie, nad 50 let 
  Ženy (D) : do 14 let, do 18 let, hlavní kategorie, nad 50 let 
 
Mapa :  speciální pro (bruslařský) orientační závod,  měřítko 1 : 4000, formát A4, mapa bude 

v mapníku (igelitovém sáčku) 
 
Vklady :  muži, ženy do 18 let – 20 Kč, nad 18 let 30 Kč, bude vybíráno v hotovosti při 

prezentaci 
 
Měření času : ëlektronický systém SportIdent  - (příchozím nevlastnícím SI čip zapůjčíme za 

poplatek 10,- Kč) 
 
Výsledky : budou zveřejněny na www stránkách http://obhana.cz a http://ob.skprostejov.cz 
 
Občerstvení :  po dojezdu čaj a tatranka, další možnost občerstvení v restauraci, která bude 

otevřena od 12 hodin   
 
Časový program :  14.00 – 15.40 intervalový start závodníků (volné startovní pořadí) 
   cca 16.00 – vyhlášení výsledků všech kategorií 
 
Důležité informace k trati a k závodu : 

- rozbruslení je dovoleno pouze v okolí mola – startu a cíle 
- celá hladina je zamrzlá, místy pokrytá sněhem, led dosahuje tloušťky až 45 cm 
- při podjíždění mostu dbejte opatrnosti, uprostřed je ledová vyvýšenina 
- v ledu jsou občas praskliny do kterých ráda zapadne brusle – dejte pozor zejména 

v zasněžených částech 
- všechny kontroly jsou dostupné z ledu a nejsou výš, než cca 1 metr nad ledem  
- popisy kontrol nejsou, na mapách je u pořadového čísla kontroly vytištěn i kód 
- po absolvování závodu je možné bruslit kdekoliv v prostoru  

 
UPOZORNĚNÍ : ke dni vydání rozpisu je led dostatečně silný, bruslení naprosto bezpečné a 

pořadatel udělal maximum pro bezpečnost závodníků. Pořadatel však  nepřebírá za 

nikoho odpovědnost a KAŽDÝ SE ÚČASTNÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!! 
 
 Pro závodníky mladší 18 let je povinná (pro ostatní výrazně doporučená) lyžařská, 

bruslařská, hokejová či cyklistická přilba.  
 
 Při závodě dávejte pozor na ostatní bruslaře, zejména děti – led není jen pro vás.   
 
Více informací na www.ob.skprostejov.cz            Za pořadatele : Dušan Vystavěl a Jindra Smička   
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