
Přebor škol v orientačním běhu 2009 
Krajské finále – OLOMOUCKÝ KRAJ 

P O K Y N Y 

_______________________________________________________________________ 

Vítáme Vás na Krajském finále Přeboru škol v orientačním běhu Olomouckého 

kraje, které jsme pro Vás připravili ve spolupráci s Městem Prostějov a Domovní 

správou Prostějov – správcem areálu Aquaparku. Sponzory tohoto závodu jsou firmy 

GEODETIKA Prostějov a NORMA RZ Prostějov, mediálním partnerem je Týdenník 

Prostějovska.  

Pořadatel: SK Prostějov - oddíl OB, SPORTCENTRUM – ddm Prostějov, Okresní výbor Asociace 

školských sportovních klubů, Prostějov   

Datum: čtvrtek 21.5.2009 

Centrum: Prostějov, Aquapark, Krasická ulice 

Prezentace: v centru závodu od 9:00 do 10.30 hodin 

Informace: Seznam přihlášených, výsledky a další najdete na http://ob.skprostejov/kfps 

  nebo informace poskytne Dušan Vystavěl,orienteering@geodetika.cz,mob.tel. 602 730 417 

Start 00: v 11:00, vzdálen 200 m – značeno šipkami a modrobílými fáborky. Ulici Anenskou 

přecházejte pouze po vyznačeném přechodě – dbejte osobní bezpečnosti !  

Raţení :   elektronické SI, závodníkům nevlastnícím SI čip bude bezplatně zapůjčen (při nevrácení či 

ztrátě čipu bude vymáhán poplatek 600,- Kč). Vzhledem k tomu, že poptávka po zapůjčení 

čipů byla větší než počet čipů, který se pořadatelům podařilo zajistit, bude zapůjčení čipů 

probíhat následovně :  

a, pro závodníky ze začátku startovní listiny – tito závodníci mají číslo zapůjčeného čipu 

uveden ve startovní listině a vedoucí výprav obdrží tyto čipy při prezentaci. Pokud máte 

ve startovní listině uvedeno, ţe pořadatel vám čip zapůjčí, ale vy jste si sehnali od 

jiných závodníků, prosíme vás o nahlášení tohoto čísla čipu při prezentaci a vrácení 

toho, který vám zapůjčili pořadatelé – DĚKUJEME ! 

b, pro závodníky z konce startovní listiny – tito závodníci mají ve startovní listině uveden 

otazník a čip obdrţí aţ na startu  

Mapa:    Prostějov – Aquapark, 1 : 5 000, E = 5 m, stav jaro 2009, revize J. Drbal, rozměr A4, mapa 

bude vodovzdorně upravena. Mapy se v cíli odevzdávají do času posledního startujícího 

tj. do 12.40 hodin.  

Terén : rovinatý, částečně sídlištní zástavba, částečně park (dobrá průběžnost i viditelnost) 

Tratě : parametry tratí  

  

Kategorie Délka Počet kontrol Výměna mapy 

D 2 2,2 km 12 NE 

H 2 2,3 km 12 NE 

D 3 2,4 km 15 NE 

H 3 2,8 km 18 NE 

D 4 3,3 km 22 ANO 

H 4 3,7 km 21 ANO 

D 5 4,2 km 25 ANO 

H 5 4,5 km 27 ANO 

http://ob.skprostejov/kfps
mailto:orienteering@geodetika.cz


 Informace k tratím : 

 - je zakázáno překonávat Mlýnský náhon jinak neţ po mostech vyznačených v mapě 

(na shromaždišti i na startu bude vystavena vzorová mapa se zákresem těchto (dvou) 

mostů. 

- ulice Jungmannova (mezi sídlištěm a parkem) je uzavřena pro veškerý provoz 

- přeběh přes ulici Anenskou (před Albertem) bude hlídán Městskou policií, po tomto 

přeběhu následuje 240 m dlouhý fáborky značený úsek pro všechny kategorie 

- výměna mapy je pro výše uvedené kategorie zhruba v polovině trati, na této výměně si 

bere mapu samoobslužně z připravených boxů (obdobně jako při startu) 

Popisy kontrol : každý závodník si samoobslužně vyzvedne v centru závodu piktografické popisy  

kontrol. Pro začínající závodníky bude v centru a na startu zveřejněn i „překlad“ = 

vysvětlení v českém jazyce.  

Ukázková kontrola : v centru závodu bude fungovat ukázková kontrola, kde si budete moci vyzkoušet 

  jak ražení na kontrole při orientačním běhu funguje 

Dárek : všichni závodníci obdrží při prezentaci jako dárek obří mapu Prostějova – tato mapa, která 

je jednou z největších na světě byla vydána při příležitosti loňského Mistrovství světa.    

Fair – play : závěrečné pasáže tratí jsou vedeny v areálu Aquaparku, kde jsou umístěny i kontroly. Tyto 

části nejdou uzavřít (například kvůli cestě na záchody) a proto zachovávejte zásady FAIR – 

PLAY a nezkoumejte PŘED ZÁVODEM , zda kontrola, kterou vidíte je vaše či ne !!!  

Občerstvení : po doběhu každý závodník obdrží 1 láhev s minerálkou, poté máte možnost si v místní  

  restauraci zakoupit jídlo a pití dle vašeho výběru.   

WC a sprchy : v areálu Aquaparku, jinde nelze !!! 

Funkcionáři :  ředitel - Dušan Vystavěl 

 hlavní rozhodčí – Petr Hynek, R1 

 stavitelé tratí – Jiří Otrusina, Dušan Vystavěl  

Vyhlášení výsledků: předpokládané vyhlášení výsledků ve 13.30 hodin. 3 nejlepší závodníci v každé 

kategorii obdrží speciální medaile a drobné ceny, vítězná družstva obdrží poháry.  

 

Upozornění: 1, Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod bude probíhat za provozu, na přebězích 

přes komunikace bude asistovat Městská policie, přesto dbejte zvýšené opatrnosti. 

Lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního pojištění 

 

2, Po skončení závodu máte možnost zůstat v Aquaparku až do skončení zavírací doby. 

Jako doklad o tom, že máte povolen vstup si připněte na zápěstí označovací pásek, který 

obdržíte při prezentaci. Pro koupání po závodě máte rovněž možnost využít skříněk (klíček 

za úhradu 10 Kč), pořadatel NERUČÍ za volně odloţené věci v areálu Aquaparku !!! 

 

PŘEJEME VÁM SPRÁVNÝ SMĚR A HODNĚ PĚKNÝCH ZÁŢITKU ZE 

ZÁVODU ! VĚŘÍME, ŢE HODNĚ Z VÁS, KTEŘÍ SE TADY SEZNÁMÍTE 

S ORIENTAČNÍM BĚHEM SE MU ZAČNETE VĚNOVAT V NĚKTERÉM 

Z NAŠICH ODDÍLU – SEZNAM A KONTAKTY NAJDETE NA www.obhana.cz ! 

 

 

   Dušan Vystavěl   Petr Hynek   

   ředitel závodu    hlavní rozhodčí     

        

       

http://www.obhana.cz/

