
Český svaz orientačního běhu –Hanácká oblast/ Olomoucký kraj 

 

„Olympijské* štafety“  
 

aneb využijte možnosti zaběhnout si netradiční štafetový závod v den 

mezi dvěma oblastními žebříčky  

 

R O Z P I S   Z ÁV O D U  
 

* smíšené štafety H – D – H – D jsou tzv. „Olympijským“ formátem, který prosazuje IOF při žádostech o začlenění OB na 

program Olympijských her. Běhají se tak štafety na World Games („olympiáda“ neolympijských sportů) a také se tak poběží 

na 5.letní olympiádě dětí a mládeže ČR, která bude v termínu 21.-25.6.2011 v Olomouci 

 

Pořádající orgán : Český svaz orientačních sportů (ČSOS) 

Pořádající subjekt: Sportovní klub Prostějov (JPV) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------- 

Datum konání:  Pátek 29.10.2010    

Centrum: Suchdol u Konice  

                              
 

Kategorie: Smíšené čtyřčlenné ŠTAFETY  (H – D – H - D) : 

DH 12 (délky jednotlivých úseků cca 1,6 - 1,8 km) 

DH 14 (délky jednotlivých úseků cca 1,8 – 2,2 km) 

DH 18 (délky jednotlivých úseků cca 2,0 – 2,6 km) 

DH 21 (délky jednotlivých úseků cca 2,6 – 3,2 km) 

DH 35 (délky jednotlivých úseků cca 2,0 - 2,4 km) 

 

Druhý a čtvrtý úsek musí běžet žena  

Oddílová/klubová příslušnost je pouze doporučená, ale není nutná tzn. může se domluvit 

kdokoli s kdekým – důležité je ale včas se přihlásit a poté zaplatit vklad  

  

Start 000: 15.00 hodin (po vlnách)  

   

Přihlášky :     do neděle 24.října 2010 – do 23.59 hod.(datum obdržení) nejlépe v přihláškovém systému 

Hanácké oblasti www.obhana.cz/prihlasky.asp nebo e-mailem na adresu: 

orienteering@geodetika.cz 

Přihlášky po tomto datu jen dle možností pořadatelů a za zvýšený vklad. 

 

 

http://www.obhana.cz/prihlasky.asp


Vklady:      řádný/zvýšený 

žactvo, dorost   100,-/125,- Kč/1 štafeta 

  dospělí, veteráni   200,-/250,- Kč/1 štafeta 

 

Způsob úhrady: Pouze v hotovosti přímo na prezentaci. 

 

Odevzdání soupisek štafet : 

- vyplnění na internetu (přihláškový systém obhana) do čtvrtka 28.10.2010 do 20.00 hodin – 

PREFERUJEME ! 

- na prezentaci v den závodu (j.29.10) do 14.30 hodin 

 

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

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

 

Prezentace:  - ve čtvrtek 28.10. 2010 ve škole v Brodku u Konice v době od 19 do 21 hodin 

 - v pátek 29.10.2010 v centru závodu (tj. hřiště v Krásném) v době od 13.30 do 14.30 hodin 

 

Mapa:  Krásno 2010, 1:7 500, E = 5m, stav říjen 2010, formát A4, vodovzdorně upravena, mapový 

klíč ISOM   

     

Popisy:  piktogramy budou natištěny na mapách 

    

Ražení:  Elektronické - Sportident  

 

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum závodu   cca 300 m 

 Centrum závodu – start, cíl  0 m  

 

Parkování:     Dle pokynů pořadatelů bezplatně (v případě pěkného počasí na lesním hřišti, v případě 

špatného počasí ve vesnici) 

 

Občerstvení : NEBUDE zajištěno 

 

Ubytování :  v případě zájmu o nouzové ubytování (vlastní karimatka a spacák) kontaktujte prosím Mirka 

Hlavu hlava@iresta.cz 

 

Výsledky : Oficiální výsledky budou zveřejněny na stránkách Hanácké oblasti 

 

Upozornění : 1, Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po 

doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého 

zdravotního pojištění. 

 2, Zákaz vstupu do oplocenek, na nově vysázené paseky a na soukromé pozemky vyznačené 

mapovou značkou 527 „Privátní prostor“ 

 3, V centru závodu nejsou žádné pevné prostory k převlékání, pouze louka (možnost postavení 

oddílových stanů), nebo využijte osobních automobilů.  

  

 

Za pořadatele : Dušan Vystavěl, Petr Hynek & Mirek Hlava 

http://www.obhana.cz/
http://www.ob.skprostejov.cz/
mailto:hlava@iresta.cz

