
4. závod  Zimní ligy  Hanácké  oblasti  2013/2014 

Mikulášský orienŤÁk -  25. ročník 

POKYNY 
Datum konání :  sobota 7. 12. 2013 
 
Pořadatel :  oddíly OB JPV, CEL, ZÚ OB Spc-ddm Prostějov 
 
Centrum  závodu : Zdětín, Bělecký mlýn – restaurace -   presentace, WC (nouzově i u startu)     
                                      ZÁKAZ  VSTUPU v BĚŽECKÉ  OBUVI !!!      
           . 
Tratě :   D10 1,4km 45m 7k  H10 1,4km 45m 7k 
 D14 2,4km 90m 9k  H14 3,0km 145m 11k 
 D18 3,5km 140m 15k  H18 4,6km 160m 17k 
 D19 4,9km 170m 19k  H19 6,5km 245m 25k 
 D35 3,8km 170m 15k  H35 5,5km 225m 21k 
 P 2,1km 85m 9k  H50 3,8km 155m 16k 

HDR 1,6km 60m 6k  
  
Ražení :   Elektronické  (SI), na kontrolách  SI jednotky a malé lampionky                                      
 
Prezentace :   v centru do 10.00 hod. Všichni závodníci jsou povinni si po závodě vyčíst čip 

i v případě, že nedokončí závod. 
 
Start  00  :      v 10,30 hod. – kat. HDR + P startují kdykoliv v čase 0 - 50 
Vzdálenosti :   shromaždiště – start  600 m – modrobílé fáborky 
                        shromaždiště – cíl  -  400 m, cíl je cestou na start, možnost odložení věcí  
 
Mapa :           Bělecký mlýn  1:10 000,  E = 5 m, vodovzdorně upravena 

POPISY  POUZE NA  MAPÁCH !!!   
Starší kategorie přebíhají silnici – Dbejte osobní bezpečnosti !!! 

 
Poznámka stavitele: Přestože jsme k tisku na laserových tiskárnách přistoupili maximálně odpovědně, 

došlo (jako obvykle) u některých kategorií k nadstandardnímu tisku. 
 

D18, D35, H18, H50 – občas zmizely porosty, v horším případě i kus dříve 
zmapovaného lesa … 
D19, H19, H35 – občas zmizely porosty, někde zůstaly jen vrstevnice a někde 
šotek sežral úplně všechno 

 
Tisk byl důkladně posouzen hlavním rozhodčím, stavitelem i ředitelem závodu a 
byl shledán plně vyhovujícím pro 4. závod Zimní ligy  Hanácké  oblasti. Protesty na 
tisk map se tedy neuznávají. Pokud se ztratíte, tak se zkuste najít. Nebo zkuste 
volat POMOOOC!!!! Ale nemyslíme, že to pomůže …. 

 
Terén :   klasický „prostějovský – lehce zarostlý, „někdy až moc“ 
Časový limit :               80 minut pro všechny kategorie 
 
Protesty : na ZL se neprotestuje, pokud někdo potřebuje k závodu něco objasnit – 

pořadatelé akceptují  Plzeň    
                
Vyhlášení vítězů :  předpoklad od 12,00 hod.,  1. – 3. místo v žákovských kategoriích, vítěz 

v ostatních -  diplomy a drobné ceny 
 
Činovníci závodu : pořadatelský sbor šéfuje Mikuláš &  Jiřan 

protesty zásadně nepřijímá zapomenutý   Čert  
                                      andělské i čertovské tratě připravil  JPV 7317                                        

mik. oblečení hodnotí anděl  s ďáblem v těle v nejlepším věku + komise 
 
Informace :  Petr Hynek - Hynek.petr@email.cz,  

Jiří Janeček - tel. 724 205 964 
 

Správný směr  a příjemné zážitky přejí  pořadatelé 

mailto:Hynek.petr@email.cz

