
O pohár města Ivančice

Pokyny

Mistrovství Jihomoravského kraje a Veteraniáda JMK na krátké trati
3. závod Jihomoravské ligy 2017

4. závod Ligy Vysočiny 2017
závod Rankingu 2017 (kód 3795, koeficient 1,02)

veřejný závod jednotlivců

Pořádající orgán: Jihomoravská oblast Českého svazu orientačních sportů

Pořádající subjekt: BBM – BETA URSUS Orienteering

Datum: sobota 29. dubna 2017

Centrum závodu: Ivančice, výletiště pod Rénou
GPS 49.0977597N, 16.3881267E

Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným pořadím kontrol 
a intervalovým startem.
Fáborkovaná trať je pouze pro D10N, H10N a HDR, v kategoriích D/H10N nebude 
se závodníky připuštěn žádný doprovod, v kategorii HDR mohou startovat i děti bez 
doprovodu.

Prezentace: V centru závodů 9:00 – 9:45 hod. Velmi doporučujeme v případě dohlášek přijít 
na prezentaci nejpozději do 9:30, dohlášky jen do počtu volných map.

Start: 00 = 10:30 hod., vzdálenost na start 1100 m, převýšení 40 m – modrobílé fáborky.
V kategoriích HDR a P je možné přijít na start ve startovním čase 10–100, zde budou
závodníkům přiděleny startovní časy. Kategorie HDR a P startují ze samostatné 
startovací jednotky.

Cíl: Vzdálenost od centra 400 m – zelenobílé fáborky, uzávěrka cíle v 14:00, mapy 
se budou vydávat v cíli po odstartování posledního závodníka, tj. cca v 12:40.
Mimo kategorie HDR a D/H10N mají ostatní kategorie doběh do cíle nefáborkovaný.

Mapa: Réna 1:10 000, E = 5 m.
Mapa je vytvořena dle platného mapového klíče ISOM 2000, mapovali Jan Drbal 
a Pavel Ptáček, stav květen 2016, revize duben 2017, rozměr A4, pro všechny 
kategorie mapy vodovzdorně upraveny.

Popisy kontrol: Odběr formou samoobsluhy v centru závodů.

Ražení: Všechny kategorie běží s elektronickým systémem ražení SPORTident (SI).
Každý závodník je povinen označit na cílové čáře průkaz v jednotce SI. V případě 
poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě
kleštěmi. V případě ztráty půjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat 800 Kč.

Nulování čipů: Závodníci jsou povinni vynulovat a zkontrolovat si čip před startem.

Vyčítání čipů: Vyčítání čipů bude probíhat v centru v místě prezentace. Každý závodník, i když 
nedokončí závod, je povinen vyčíst údaje z SI čipu do počítače.
K vyčtení je nutno se dostavit co nejdříve po doběhu, jinak hrozí riziko diskvalifikace.

Prostor závodu: Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce 200–320 m n. m., středně hustá síť 
komunikací, převážně listnatý les s minimem podrostu, ve svazích s výskytem skalek
a kamenů.
Cesta ze shromaždiště na start a zpět z cíle je možná pouze po značené cestě.



Vyhlášení výsledků: Předpokládáme v cca 13:45 hod.
 V kategoriích D/H10 – D/H16, D/H21 budou oceněni první tři, dále pak vítězové 

ostatních kategorií.
Nebudou vyhlašovány kategorie HDR (obdrží drobnou cenu při vyčítání) a P.

Zázemí pro závodníky: V centru závodů je dostatek místa pro stavbu oddílových stanů. Prosíme závodníky, 
aby se nepřevlékali na lavicích u restaurace ani v restauraci. Udržujte pořádek!

Občerstvení: Po závodě v centru voda se sirupem.
V centru závodu je restaurace s bohatým výběrem občerstvení. Mimo standardního 
sortimentu budou pro vás připravena i teplá jídla (gulášová polévka, kuřecí řízky, 
ovocné knedlíky, …). 

 
Mytí: V řece Jihlavě.

K mytí po závodě nepoužívejte umyvadla na WC!

WC: V restauraci – zákaz vstupu v obuvi s hřeby! 
3× TOI TOI na shromaždišti. Cestou na start WC nebude.

Parkování: Dle pokynů pořadatelů ve vzdálenosti 100–500 m od centra závodů.
Přísný zákaz vjezdu automobilů přes most přes řeku do centra.
Autobusy vysadí závodníky na ulici Pod Rénou (vzdálenost do centra 400 m) 
a odjedou zaparkovat k fotbalovému stadionu, případně ke hřbitovu.

Časový limit: 75 minut pro všechny kategorie.

Protesty: Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200 Kč. Případné protesty  proti 
oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:
Pavel Ptáček, Na Rybníkách 226, 664 46 Silůvky.

Jury: Členství v jury bude nabídnuto následujícím závodníkům: 
Jiří Dvořáček (OSN)
Radim Kheil (PBM)
Zdeněk Mazal (VBM)

Pravidla: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu soutěží Jihomoravské oblasti 
ČSOS a Prováděcích předpisů k soutěžím Jihomoravské oblasti ČSOS pro rok 2017.

Mapové značky: zelené kolečko – výrazný strom
zelený křížek – vývrat
černý křížek – objekt vzniklý lidskou činností
hnědý křížek – plošinka

Upozornění: Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody jimi 
způsobené. Bezplatná lékařská pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru 
závodu. Následující lékařskou pomoc si hradí každý účastník ze svého zdravotního 
pojištění.
Pozor ve skalnatých partiích na podklouznutí, některé srázy jsou opravdu 
vysoké. V prostoru závodu je bývalý lom na těžbu bentonitu, tratě přes něj 
nevedou. Zákaz vstupu za pásku – nebezpečí pádu ze srázu.

Odpadky: Prosíme o důsledné třídění odpadu do barevně odlišených pytlů – žluté na plasty, 
černé na ostatní odpad.

Funkcionáři závodu: ředitel závodu Pavel Ptáček st.
hlavní rozhodčí Pavel Ptáček ml., R3
stavitel tratí Martin Kunz, R3

Poděkování: Pořadatelé děkují městu Ivančice za vstřícné jednání a umožnění pořádání těchto 
závodů a všem sponzorům za věnované ceny.
Záštitu nad závodem převzal p. Milan Buček, starosta města Ivančice.

Správný směr a příjemný pobyt přejí pořadatelé.


