
 

Český svaz orientačního běhu - Hanácká oblast / Olomoucký kraj  

 

MIKULÁŠSKÝ ORIENŤÁK 
 

R O Z P I S  
 

 

Datum konání:  Sobota 10.12.2011 

Zařazení do soutěží: 4. závod Zimní ligy Hanácké oblasti 2011/2012 

Pořadatel:     SPORTCENTRUM – ddm, odloučené pracoviště Vápenice 9 a  Sportovní klub Prostějov  

 

Centrum: Lázně Skalka, okres Prostějov, lázeňský dům 

 

  PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU V ZÁVODNÍ OBUVI NA PARKETY !!!  

 

 V centru závodu bude umístěno : 

 - prezentace 

 - vyčítání čipů (každý závodník je povinen nechat si vyčíst čip, i když závod nedokončí) 

 - občerstvení (čaj) 

 - převlékání, šatny 

 - vyhlášení výsledků – předpoklad ve 13.00 hodin 

 

Kategorie  D 10, 14, 18, 21, 35, 50  

 H 10, 14, 18, 21, 35, 50  

HDR (rodiče a děti – klasická , nefáborkovaná trať) 

P2 (trať pro příchozí – délka cca 1,5 km). Trať bude jednoduchá – zúčastnit se bude moci i 

nejširší veřejnost.  

   

Start 000: sobota – 11.00 hodin 

   

Přihlášky :     do pondělí 5.12.2011 (datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému Hanácké oblasti 

www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu: mchmelar@volny.cz. Výjimečně je 

možno zaslat přihlášku faxem na číslo 582 330 238, nebo písemně na adresu : SK Prostějov, 

Sportovní 1, 796 01 Prostějov. 

 Pro neregistrované možnost přihlášení na místě za nezvýšený vklad.  

 

Vklady:  v řádném termínu  20,- Kč/1 závodník – žactvo, 30,- Kč/1 závodník - ostatní 

  v sobotu na místě   20,- Kč/1 závodník – žactvo, 40,- Kč/1 závodník - ostatní 

Případné zapůjčení SI karty  10,- Kč/1 závodník 

 

Vklady nemusí platit :  

 

a, všichni závodníci s křestním jménem, nebo příjmením Mikuláš. 

b, závodníci žákovského výběru HO, kteří opouštějí žákovskou kategorii (ročník 1997) tedy : 

Hana Horvátová, Dominika Smrčková, Tereza Přidalová, Jakub Kašpar a Vojtěch Otruba.  

 

Dále vklad nemusí platit závodníci jejichž oddíl sídlí ve vzdálenosti větší než 99 km 

(rozhoduje plánovač trasy na seznam.cz) od místa závodu.   

 

Způsob úhrady: v hotovosti přímo na prezentaci, nebo na účet 158069091/0600 GE Money Bank a.s 

  

Informace: www.obhana.cz, www.ob.skprostejov.cz  

  Dušan Vystavěl – tel.z. 582 330 238, mobil 602 730 417 

  

Prezentace:   od 9.30 do 10.30 hodin v centru závodů. 

http://www.obhana.cz/prihlasky.asp
mailto:mchmelar@volny.cz
http://www.obhana.cz/
http://www.ob.skprostejov.cz/


 

Mapa:  Lázně Skalka, 1:5000, základní interval vrstevnic = 2,5 m, stav XI/2011 formát mapy A4, 

vodovzdorně upravena.  

Mapoval : Pavel Dudík, revize : Dušan Vystavěl, Jirka Otrusina 

 

Terén :  mírně kopcovitý, lesíky v okolí obce (trošičku zarostlé), velké množství terénních detailů, 

jámy, skalky, jezírka, + jestli stihneme domapovat i vesnici, tak bude i vesnice …. doporučená 

obuv : boty se špunty   

 

Popisy:  piktogramy budou k dispozici na shromaždišti 

  

Ražení:  elektronické – SportIdent (jedna SI karta může být použita v jednom závodě i vícekrát).  

  Neregistrovaným zájemcům kartu zapůjčíme za poplatek 10,- Kč/1 závodník. 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum : cca 200 m 

centrum – start : cca 500 m 

centrum – cíl : cca 100 m 

 

Parkování:     Individuálně – dbejte pokynů pořadatelů a nestavějte auta před vjezdy ! 

 

Doprava : Pořadatel nezajišťuje.  

 

Občerstvení: Po doběhu v centru závodu – čaj. Pro další občerstvení možnost zakoupení standartního 

občerstvení – klobásy, pivo, limo, cukrovinky, káva, čaj …. 

 

Stravování: Pořadatel nezajišťuje. 

 

Vyhlášení výsledků : předpoklad od 13.00 hodin přímo v lázeňském areálu.  

 

Výsledky : Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti 

 

Upozornění : 1. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí.  

 

 2. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. 

Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 

 

 

Závod proběhne za velké pomoci a podpory OBCE SKALKA 
 

a dále Olomouckého kraje, Města Prostějova a Okresního sdružení ČSTV v Prostějově (v rámci programu 

Sportuj s námi). 

 

 

Petr Hynek      Dušan Vystavěl   

za SPORTCENTRUM – ddm     za SK Prostějov  

    

 

 


