
Přebor škol v orientačním běhu 2013 
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 se SPORTCENTREM – ddm 

v Prostějově a společností Bělecký mlýn, s.r.o. 

 

************************************************************************************* 

Upozornění : 1, Závodníci startují na vlastní nebezpečí. Na přebězích přes komunikace budou 

asistovat pořadatelé, přesto dbejte zvýšené opatrnosti. Lékařskou pomoc si hradí každý 

účastník ze svého zdravotního pojištění 

2, Vzhledem ke zvýšenému počtu klíšťat v lesích  VÝRAZNĚ DOPORUČUJEME 

použití repelentů a jiných ochranných pomůcek. Rovněž tak – i vzhledem k zarostlosti 

terénu v západní části závodního prostoru – VELMI VÝRAZNĚ DOPORUČUJEME 

krytí celých dolních končetin (dlouhé kalhoty). 

************************************************************************************* 

Pořadatel: SK Prostějov - oddíl OB, SPORTCENTRUM – ddm Prostějov   

Datum: čtvrtek 16.5.2013 

Centrum: Bělecký mlýn (13km SZ od Prostějova) 

Prezentace: v centru závodu od 10:00 do 11.00 hodin 

Informace: Seznam přihlášených, výsledky a další najdete na http://www.ob.skprostejov/kfps2013 

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

Start 00: v 11:30, vzdálen 400 m (převýšení 50 m – tedy pořádný kopec) – značeno šipkami a 

modrobílými fáborky. Ţelezniční trať přecházejte POUZE po přejezdu, 

RESPEKTUJTE výstraţnou signalizaci při přejezdu vlaku – dbejte osobní 

bezpečnosti !  

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

ztrátě čipu bude vymáhán poplatek 600,- Kč). ¨ 

Mapa:    Bělecký mlýn, 1 : 10 000, E = 5 m, stav jaro 2013, mapoval Josef Marduk, rozměr A4, 

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

startujícího.   

Terén : lesní, mírně kopcovitý, hustá síť cest, porostové a terénní detaily v západní části poněkud 

zarostlý  

Tratě : parametry tratí  

  

Kategorie Délka Počet kontrol Převýšení 

D II 2,1 km 8 40 m 

H II 2,2 km 8 45 m  

D III 2,4 km 11 50 m 

H III 2,6 km 11 50 m 

D IV 3,0 km 12 85 m 

H IV 3,6 km 13 105 m 

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


D V 3,7 km ¨14 105 m 

H V 4,3 km 16 130 m 

  

Informace k tratím : 

- všechny tratě přebíhají silnici III.třídy 36632 Zdětín – Hluchov na které je minimální provoz a řidiči 

budou na závodníky upozorněni výstražnými cedulemi.Přeběh bude  v terénu i v mapě vyznačen 

červenobílými stuhami a je povinný pro všechny závodníky (značený úsek mezi kontrolami číslo 34 a 

35). Přeběh bude hlídán pořadateli, dodržujte jejich pokyny – DBEJTE OSOBNÍ BEZPEČNOSTI !!! 

- vzdálenost z cíle – 600 m, značená cesta (červenobílé fáborky) vede částečně po silnici. Ţelezniční trať 

přecházejte POUZE po přejezdu, RESPEKTUJTE výstraţnou signalizaci při přejezdu vlaku – 

dbejte osobní bezpečnosti !  

- v žádném případě v průběhu závodu nepřekonávejte železniční trať, nebo říčku Romži – tratě přes ně 

nevedou a jsou vedeny jižně od této trati a říčky  

 

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

kontrol. Pro začínající závodníky bude v centru 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 

Občerstvení : po doběhu voda se sirupem (iontovým nápojem), poté máte moţnost si v   

  restauraci zakoupit jídlo a pití dle vašeho výběru.   

WC  :  v areálu hotelu Bělecký mlýn, cestou na start velice omezeně 

Funkcionáři :  ředitel - Dušan Vystavěl 

 hlavní rozhodčí – Petr Hynek, R3 

 stavitel tratí – Dušan Vystavěl  

Vyhlášení výsledků: předpokládané vyhlášení výsledků v cca 15.00 hodin. 3 nejlepší závodníci v každé 

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

 

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/

