
ŠTERNBERSKÁ HVĚZDA 2015 
POKYNY 

2. závodu Hanáckého žebříčku jaro  
a veřejného závodu v orientačním běhu jednotlivců 

 

Pořádající orgán:        ČSOS – Hanácká oblast / krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje 

Pořádající subjekt:  SK SKI-OB Šternberk 

Datum:  sobota 11. dubna 2015 

Centrum závodu: Domašov u Šternberka, hospoda (GPS 49.7057,17.3377) 

Druh závodu: závod jednotlivců na klasické trati s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem 

Parkování: VE VYMEZENÝCH MÍSTECH PODLE POKYNŮ POŘADATELE!!!  

Časový program 9.30 – 10.35   prezentace v centru závodu 

11.00 start 00 

cca 14.00 vyhlášení vítězů 

Vzdálenosti: parkoviště - centrum do 200 m  

centrum – start, cíl 
1 km, cesta vede po silnici, DBEJTE NA SVOJI BEZPEČNOST 
start a cíl jsou prakticky na jednom místě 

Systém ražení:  elektronické, Sportident. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Vyčítání čipů 
v centru závodu, každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip 
neprodleně po příchodu do centra. 

Popisy kontrol: piktogramy, formou samoobsluhy v centru. 

Mapa: Tankodrom, 1:15000 a 1:10 000, E= 5m, stav III 2014, vodovzdorně upravena 
Kategorie DH16-DH35 mapa 1:15000, ostatní 1:10000 
Mapa bude vybírána v cíli do času posledního startujícího! 

Terén: středoevropský, kopcovatý, hustá síť komunikací, sezonní vegetace 

Start: 00=11.00 hod., intervalový 
kategorie HDR a P libovolně od startovního času 30 do času 90 

Časový limit: 150 minut pro všechny kategorie 

Předběžné 
výsledky:  

budou vyvěšovány v centru, celkové výsledky na webu závodu 
http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/150411/Default.aspx 

Vyhlášení výsledků: po skončení závodu vyhlášení s udílením diplomů a cen - 1. - 3. místo v žákovských a 
dorosteneckých kategoriích, DH10N, v hlavních kategoriích H21L a D21C, všichni 
závodníci HDR a vítězové ostatních kategorií 

Občerstvení: po doběhu v cíli a aktuální nabídka v centru závodu  

WC: nouzové, v centru závodu 

Zdravotní 
zabezpečení: 

závodníci se závodu účastní na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská první pomoc 
bude poskytována po doběhu, následující lékařskou pomoc si každý závodník hradí 
ze svého zdravotního pojištění. 

Protesty: písemně se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti 
výsledkům na adresu: Jan Skoupý, Hvězdné údolí 111, 785 01 Šternberk 



  

  

Jury: bude nabídnuta těmto závodníkům: Grepl Ladislav (KON), Novotný Tomáš (ZLH) a 
Horčičková Eva (UOL) 

Předpis: závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti 2015, 
předpokládané časy vítězů budou v souladu se SŘ. 

Funkcionáři závodu: ředitelka závodu – Kristýna Skyvová (R3) 

 hlavní rozhodčí – Jan Skoupý (R3) 

 Stavitel tratí – Petr Skyva (R3)  

  

  

  

Kristýna Skyvová   Jan Skoupý 

ředitelka závodu   hlavní rozhodčí 

 

Správný směr přejí pořadatelé SK SKI-OB Šternberk a partneři závodu 

 

 

 

 

 

 

 


