
STARÉ HAMRY 2012 
2. závod žebříčku Hanácké oblasti podzim 2012 

6. závod žebříčku Valašské oblasti 2012 

2. závod žebříčku Moravskoslezského kraje podzim 2012  
Závod soutěže Ranking s koeficientem 1.00 

veřejného závodu v orientačním běhu  

 
 

POKYNY 
 

 

Pořádající subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Ostrava (MOV) 

 

Datum: sobota 15. září 2012 

 

Centrum: Staré Hamry - Samčanka (GPS - 49°28'3.847"N, 18°25'57.553"E) 

 

Druh závodu:  klasická trať s pevným pořadím kontrol 

 

Prezentace:  v centru závodu, od 9:00 hod do 10:15 hod. 

 Změny a dohlášky se budou přijímat pouze do 10:00 hod. Změna 

čipu do 10:30 hod.!!!!!!! Za změnu čipu po tomto čase bude vybírán poplatek 

20,- Kč. Informace k přihláškám na tel: 605 270 642 (Hanka Svěchotová) 

   
Popisy kontrol: k dispozici na shromaždišti na výsledkových tabulích k odebrání formou 

samoobsluhy. Na mapách ani na startu popisy nejsou!!!! 

 

Informace: na webových stránkách závodu, http://skob-ostrava.cz/stare-hamry-2012/ 

 u ředitele závodu Ing. Petra Jelínka – 724 611 858 

 

Parkování: organizované pořadatelem. Dbejte prosím instrukcí pořadatelů. 

 

Vzdálenosti: parkoviště – centrum 0m 

 centrum – start 350m  

 centrum – cíl 0m  

 

Start: intervalový 

Start 00 = 11:00 hod 
Pro kategorie CEZ, T a HDR  - libovolný start od času 10 – do času 70 

 

Mapa: Červík, 1:10 000, E 5m, stav léto 2012, vodovzdorně upraveno. 

 

Terén: horský, se středně hustou sítí cest, různorodý reliéf místy i podmáčený terén. 

 

Zakázané prostory: na mapě je fialově vyšrafováno, v terénu neoznačeno, dodržujte pravidla fair play. 

http://skob-ostrava.cz/stare-hamry-2012/


 

Občerstvení: po doběhu v cíli voda, jinak v restauracích okolo centra. 

 

Parametry tratí:  Délky jednotlivých tratí a převýšení budou vyvěšeny na shromaždišti, na webu a na 

druhé straně pokynů. 

 

Způsob ražení:  SportIdent, závodníci jsou povinni před startem svůj SI čip vynulovat a poté označit 

v jednotce Check, za cílem ihned vyčíst. Povinnost vyčíst mají i Ti závodníci, kteří 

závod nedokončí. Při poruše ražení do SI čipu, závodníci razí kleštěmi do políček 

R1-3 v mapě. V případě ražení je závodník povinen ihned po doběhu předložit 

mapu ke kontrole.  

 MAPA SE PO DOBĚHU NEODEBÍRÁ, DODRŽUJTE PRAVIDLA FAIR PLAY!!! 

 

Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány v centru. 

 

První pomoc: v cíli. 

 

Časový limit: 150.00 min. 

 

Převlékání: V oddílových stanech v centru, ve vlastních automobilech – ZÁKAZ PŘEVLÉKÁNÍ 

V RESTAURAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH!!!  

 

WC + mytí: WC - mobilní, v centru závodu, mytí v lavorech. 

 

Vyhlášení výsledků: po ukončení bude provedeno vyhlášení závodníků na 1. - 3. místě. 

 účastníci kategorie HDR vyhlašováni nebudou a v cíli obdrží všichni sladkou 

odměnu. 

 

Předpokládaná JURY: Bude sestavena z účastníků závodu a její složení bude vyvěšeno v centru 

závodu. 

  

Upozornění:  Závod se koná v CHKO Beskydy. Žádáme účastníky, aby se chovali k přírodě šetrně. 

  

Protesty: dle platných pravidel ČSOS, sekce OB, s vkladem 200,- Kč. Adresa pro podávání 

protestů po skončení akce :  Ing. Josef Juřeník, Jičínská 29, 700 30 Ostrava - 

Výškovice 

 

Hlavní pořadatelé:  ředitel:  Ing. Petr Jelínek      

  hlavní rozhodčí:  Ing. Josef Juřeník    

  stavitelé tratí: Jiří Ryšavý   

 

Správný směr přejí pořadatelé. 
  

 

 

 


