
ŠTERNBERSKÁ HVĚZDA 2019  

POKYNY  
  

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ  
  

Pořádající orgán:         ČSOS – Krajský svaz orientačních sportů Olomouckého kraje  

Pořádající subjekt:      SK SKI-OB Šternberk   

Datum:   sobota 19.10.2019  

Centrum závodu:  Řídeč, Hostinec u Zlatého potoka (49.7656822N, 17.2608928E) VIZ MAPA 

Parkování:  VE VYMEZENÝCH MÍSTECH PODLE POKYNŮ POŘADATELE!!!   

VIZ PŘILOŽENÁ MAPA 

Bude vybíráno parkovné ve výši 30 Kč.   

 

Časový program:  

  

 

9:00 – 10:00       prezentace v centru hostinec  

10:30  start 00 závodu jednotlivců na krátké trati  

13:00  vyhlášení vítězů závodu jednotlivců na krátké trati  

14:00  start 00 závodu štafet  

16:00  vyhlášení vítězů závodu štafet  

 

Občerstvení: 

 

Upozornění:  

 

aktuální nabídka v hostinci v centru závodu, viz nabídka níže. 

 

Umývárny ani šatny nebudou k dispozici. 

Školka nebude provozována. 

 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se 
souhlasem ředitele závodu.  

 

V lese probíhá intenzivní těžba. Snažili jsme se všechny změny v 
mapě zachytit, přesto je však možné, že narazíte na nové paseky. 

   

Přihlášením se na tento závod každý účastník souhlasí se 

zveřejněním svých osobních údajů v platném formátu ČSOS a to v 
podobě přihlášky, startovky a výsledků na webu závodů a v 

informačním systém ORIS (https://oris.orientacnisporty.cz/).   

 

V průběhu akce budou pořizovány zpravodajské fotografie, sloužící k 

informování veřejnosti o proběhlém závodě, vyúčtování dotací na 

akci atd. v souladu s § 89 zákona č. 89/2012 sb., Občanského 

zákoníku. Dále zde mohou být pořizovány fotografie k osobní 

potřebě závodníků (jako vzpomínka na závody, pro propagaci 

Vašeho klubu OB) zejména z vyhlášení výsledků a doběhu do cíle. V 
případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to prosím 

explicitně fotografovi.   

 

  



 

 

 

Druh závodu:  

                                        POKYNY 

                3. závod hanáckého žebříčku podzim 
 

závod jednotlivců na krátké trati s intervalovým startem  

Časový program:  

  

 

9:00 – 10:00             prezentace v CENTRU HOSTINEC  

10:30  start 00 závodu jednotlivců na krátké trati  

13:30  uzavření cíle  

13:00  vyhlášení vítězů závodu jednotlivců na krátké trati  

 

Vzdálenosti:  

 

parkování – centrum 700 m 

centrum – start 800 m, modrobílé fáborky  

centrum - cíl 100 m  

 

Systém ražení:   

 

Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezkontaktního 

ražení včetně cílové krabičky. 

Pro majitele starších čipu se nic nemění a budou razit tak, jak jsou zvykli doposud.  

Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Vyčítání čipů v CENTRU HOSTINEC, 

každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po 

příchodu do centra. 

  

 

Start:  

 

00=10.30 hod., intervalový  

kategorie HDR a P libovolně od startovního času 00 do času 80  

 

Časový limit:  

 

90 minut pro všechny kategorie  

 

Popisy kontrol:  

 

piktogramy, formou samoobsluhy v CENTRU NA LOUCE a také na mapě. 

 

Terén:  

 

členitý terén s porostovými a terénními detaily  

 

Mapa:  

 

Lískovec, 1:10 000, E=5 m, stav VIII/2019, ISOM 2017, vodovzdorně upravená 

Mapy nebudou vybírány, prosíme o dodržování fairplay. 

Délky tratí: 

Kategorie Šternberská hvězda 2019 - krátká trať 

D10 1,9 km 7 K 40 m 
D12 2,0 km 6 K 40 m 
D14 2,1 km 8 K 55 m 
D16 3,0 km 12 K 75 m 
D18 3,6 km 15 K 85 m 
D21 4,1 km 18 K 95 m 
D35 3,8 km 15 K 65 m 
D45 2,8 km 13 K 50 m 
D55 2,4 km 9 K 65 m 
D65 2,4 km 9 K 65 m 
H10 1,9 km 7 K 40 m 
H12 2,0 km 8 K 40 m 
H14 2,6 km 9 K 65 m 
H16 3,7 km 12 K 80 m 



H18 4,2 km 14 K 110 m 
H21 5,6 km 24 K 120 m 
H35 5,3 km 20 K 110 m 
H45 4,4 km 16 K 110 m 
H55 3,6 km 15 K 75 m 
H65 2,4 km 11 K 65 m 
H70 2,4 km 11 K 65 m 

DH10N 1,9 km 7 K 40 m 
HDR 1,9 km 7 K 40 m 

P 2,2 km 8 K 60 m 
 

Předběžné výsledky:  budou vyvěšovány v CENTRU NA LOUCE, celkové výsledky na webu závodu 

http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/191019/Default.aspx a v systému ORIS 

  

Vyhlášení výsledků:   po skončení závodu bude v CENTRU NA LOUCE vyhlášení s předáním drobných 

cen za 1. - 3. místo ve všech kategoriích Hanáckého žebříčku a kategorie DH10N 

Závodníci HDR obdrží odměnu při vyčítání čipu. Závodníci P nebudou 
vyhlašováni. 

 

Zakázané prostory:     veškeré závodní prostory mimo prostor centra závodu a parkoviště Platí zákaz 
překonávání všech značek dle definice ISSOM2007. Nedodržení zakázaných 

prostor bude trestáno diskvalifikací. 

  

Občerstvení: 

  

voda se šťávou po doběhu v cíli a aktuální nabídka v místním hostinci, viz níže.   

WC:  WC k bude k dispozici v hostinci a v Toi Toi v blízkosti centra 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  

 

Protesty:  písemně se vkladem 200,- Kč hlavnímu rozhodčímu. Případné protesty proti 

výsledkům na adresu: Jiří Silnoušek, Hanácká 1, 78501 Šternberk  

 

Jury:  

 

seznam bude vyvěšen v CENTRU NA LOUCE   

 

Předpis: 

 

 

Upozornění: 

 

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti 2019, 

předpokládané časy vítězů budou v souladu se SŘ.  

 

Po závodě bude na www.obpostupy.cz v aplikaci RouteGadget 

připravena možnost zakreslit své postupy pro každého závodníka. 

Prosíme všechny závodníky, aby tak podle svých možností učinili, 

jednoduchý návod najdete na stejné webové stránce, přímý odkaz 

bude uveden na stránce závodu.  

 

 

Funkcionáři závodu:   ředitel závodu – Tomáš Tomášek  

                                        hlavní rozhodčí – Jiří Silnoušek (R3)   

                                        stavitel tratí – Jaroslav Neumann, Petr Skyva (R3) 

http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/191019/Default.aspx
http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/191019/Default.aspx
http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/180922/Default.aspx
http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/180922/Default.aspx


POKYNY 

3. závod hanáckého žebříčku štafet 

 
 

Druh závodu:  jednorázový závod tříčlenných štafet 

jednotlivé úseky budou startovat hromadně ve vlnách, výsledek štafet bude určen 

součtem jednotlivých členů  

 

Časový program:  

  

 

do 13:30             prezentace v CENTRU HOSTINEC  

14:00                                   start 1. úseku 

14:10                                   start 2. úseku 

14:20                                   start 3. úseku 

16:00                                   vyhlášení vítězů závodu štafet  

 

Vzdálenosti:  

 

parkování – centrum 700 m 

centrum – start 100 m, modrobílé fáborky  

centrum - cíl 0 m  

 

Systém ražení:   

 

Elektronické jednotky SportIdent budou nastaveny do režimu bezkontaktního 

ražení včetně cílové krabičky.  

Pro majitele starších čipu se nic nemění a budou razit tak, jak jsou zvykli doposud.  

Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát. Vyčítání čipů v CENTRU HOSTINEC, 

každý závodník (i když nedokončí závod) je povinen vyčíst svůj čip neprodleně po 

příchodu do centra. 

 

Start:  

 

Soupisky: 

 

 

00=14.00 hod., hromadný ve 3 vlnách  

 

zadání na ORIS do 18.10. do 20:00 nebo na prezentaci v sobotu 19.10 do 13:30 

 

Časový limit:  100 minut pro všechny kategorie  

 

Popisy kontrol:  

 

piktogramy pouze na mapě 

 

Terén:  

 

členitý terén s porostovými a terénními detaily  

 

Mapa:  

 

Lískovec, 1:10 000, E=5 m, stav VIII/2019, ISOM 2017, vodovzdorně upravená  

 

Délky tratí:  

Kategorie Šternberská hvězda 2019 - štafety 

DH12 2,0 km 5 K 60 m 
DH14 2,1 km 5 K 65 m 

D15-99 3,7 km 11 K 95 m 
D40 3,5 km 11 K 80 m 

H15-99 4,1 km 13 K 115 m 
H40 3,7 km 11 K 95 m 
MIX 3,5 km 11 K 80 m 

 



Předběžné výsledky:  budou vyvěšovány v CENTRU NA LOUCE, celkové výsledky na webu závodu 

http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/191019/Default.aspx a v systému ORIS 

  

Vyhlášení výsledků: po skončení závodu proběhne v CENTRU NA LOUCE vyhlášení s předáním 
drobných cen za 1.-3. místo. 

 

Občerstvení:  voda se šťávou po doběhu v cíli a aktuální nabídka v hostinci 

   

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: Eva Lubrichová, Uničovská 84, 78501 Šternberk 

Jury:  seznam bude vyvěšen v centru závodu  

 

Předpis:  

 

závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu Hanácké oblasti 2019, 

předpokládané časy vítězů budou v souladu se SŘ.  

  

 

Funkcionáři závodu:   ředitel závodu – Tomáš Tomášek  

                                        hlavní rozhodčí – Eva Lubrichová (R3)   

                                        stavitel tratí – Jaroslav Neumann, Petr Skyva (R3)   

 

 

 

 

Správný směr přejí pořadatelé a partneři závodu  

  

 

  

                   

    

http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/191019/Default.aspx
http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/191019/Default.aspx
http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/180922/Default.aspx
http://ste.eso9.cz/Pages/Zavody/180922/Default.aspx
http://www.vhs-sitka.cz/
http://www.vhs-sitka.cz/
http://www.vhs-sitka.cz/
http://www.vhs-sitka.cz/
http://www.vhs-sitka.cz/
http://www.vhs-sitka.cz/
http://www.vhs-sitka.cz/
http://www.vhs-sitka.cz/


MAPA ŘÍDEČE 

 

 

 

NABÍDKA HOSTINCE U ZLATÉHO POTOKA 

GULÁŠ 

ZABIJAČKOVÁ POLÉVKA 

CIGÁRO 

PÁREK V ROHLÍKU 

MAKRELY 


