
   

P O K Y N Y 

 
 
 

Mistrovství Jihomoravské oblasti ve sprintu, 2. závod Jihomoravské ligy,  
závod systému Ranking s koeficientem 1.02, kvalifikační závod na Hry  

VII. letní olympiády d ětí a mládeže 2015 a veřejný závod 
Kuřim, sobota 11. dubna 2015 

 
Pořádající orgán:  Jihomoravská oblast ČSOS 
 
Pořádající subjekt:  Lokomotiva–Ingstav Brno – oddíl orientačního běhu 
 
Druh závodu:  Jednorázový denní závod jednotlivců ve sprintu s pevným pořadím kontrol a intervalovým startem, 

předpokládané časy vítězů dle soutěžního řádu JMO, body 4.4 a 9.4 
 
Centrum:  Kuřim, ZŠ Komenského - hřiště, v případě nepříznivého počasí chodba školy. 

GPS: 49°18'17.719"N, 16°32'6.094"E 
 
Prezentace:  V centru závodu 9:00 - 10:00 hodin, dohlášky a zm ěny jen do 9:45 . 
 
Popisy kontrol:  Odběr formou samoobsluhy v centru závodů. 
 
Start 00: V 10:30 hodin, intervalově. 
 
Vzdálenosti:  Start i cíl poblíž centra závodu. 
 Vlakové nádraží – centrum cca 600 m, viz plánek na konci pokynů – cesta bude vyznačena oranžovými 

fáborky. 
 
Systém ražení: Elektronický systém Sportident - jeden SI čip nesmí být v závodě použit dvakrát.  Možno použít čipy všech 

typů. V případě poruchy některé z kontrol označte průchod kontrolou do připravených políček v mapě.  
V případě ztráty zapůjčeného čipu bude pořadatel vyžadovat náhradu 800 Kč. 

 
Vyčítání čipu: Vyčítání čipů bude probíhat v centru v místě prezentace. Každý závodník (i když nedokončí závod) je 

povinen vyčíst údaje z SI čipu do počítače. Zapůjčené čipy vracejte ihned při vyčítání čipů. 
 

Kategorie: D,H 10, 12, 14, 16, 18, 21C, 21D, 35, 45, 55, H65 
 HDR (rodiče s dětmi), P (příchozí). Tratě kategorií D,H 10 a HDR nebudou fáborkovány. 

V kategoriích D,H 10 nebude připuštěn se závodníky doprovod. Kategorie HDR a P startují ve zvláštním 
koridoru oražením startovací krabičky kdykoliv do startovního času 110. Rodiče i ostatní doprovod, kteří 
závodí a chtějí doprovázet své dítě na trati, musí nejdříve oběhnout svoji trať (nelze tedy jít napřed HDR a 
potom svoji kategorii). 

          

Dohlášky:  Dodatečné přihlášky jsou možné za dvojnásobný vklad 160,-Kč (žactvo 80,-Kč) a jenom do počtu volných 
vakantů. 
Pokud nebude volný vakant v odpovídající kategorii, je možno se přihlásit do libovolné jiné volné kategorie za 
startovné 120,- Kč. 
 Do kategorie P a HDR se lze přihlásit i na místě za původní startovné 40,-Kč do počtu volných vakantů. 
Půjčení čipu 10,-Kč. 

 
Terén: Městská zástavba, parky, sídliště. 
  
Mapa: Kuřim, měřítko 1:4000, E=2,5m, stav leden 2015, mapoval Pavel Kříž, formát A4, mapový klíč ISSOM, 

laserový tisk. Mapa bude vodovzdorně upravena. 



Zvláštní mapové zna čky:  modrý křížek – studna 
černý křížek – umělý objekt (rozvodná skříň, atrakce dětského hřiště atd.) 

Podél celého potoka protékajícího mapou je oboustranný sráz cca 1m. Kvůli přehlednosti a čitelnosti není 
zakreslen. Kvůli přehlednosti a čitelnosti není také kresleno vzdušné elektrické vedení. 
 

Výdej map: Mapy se budou v cíli odebírat, výdej po odstartování posledního závodníka. 
 
Občerstvení: Po doběhu voda se sirupem. 
 
Mytí a WC: Zajištěno v areálu školy. 
 
Vyhlášení:  Vyhlašují se první tři v žákovských kategoriích a vítězové ostatních kategorií kromě kategorie P ihned, 

jakmile to bude možné. Kategorie HDR nebude vyhlašovaná, každý závodník obdrží drobnou cenu při 
vyčtení čipu. 

 
Protesty:  Protest proti regulérnosti průběhu závodu doložený vkladem 200 Kč přijímá hlavní rozhodčí.  

Případné protesty proti oficiálním výsledkům lze zasílat po ukončení závodů na adresu:  
Ondřej Toman, Uzbecká 26, 625 00 Brno. 

 
Složení jury: V případě podání protestu bude nabídnuto Pavlu Ptáčkovi (BBM), Radimovi Kheilovi (PBM) a Radovanu 

Čechovi (TBM). 
 
Časový limit: 60 minut pro všechny kategorie. 
 
Informace:  Na www stránce oddílu www.ob-lbm.wz.cz/Zavod/ 
  Ondřej Toman, ondrej.toman@seznam.cz, tel. 604 711 075 
 
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti ČSOS v OB pro rok 2015 a 

Prováděcích předpisů k soutěžím JmO pro rok 2015.   
 

Upozorn ění:  Poblíž centra závodu je velmi omezená možnost parkování! Při parkování dodržujte pravidla silničního 
provozu. Z důvodu uzavření křižovatky ulic Náměstí 1. května a Legionářská doporučujeme příjezd autem až 
z křižovatky mezi Podlesím a Lipůvkou (kolem TOS). 

Přednostně využijte dopravu vlakem IDS linky S3 (oproti Brnu navíc tarifní zóna 310): 
- odjezd z Brna - hlavního nádraží (tarifní zóna 100) 8:11, 8:53, 9:53, doba jízdy 25 minut, 
- odjezd z Židenic (tarifní zóna 100) 8:15, 8:57, 9:57, doba jízdy 21 minut, 
- odjezd z Lesné (tarifní zóna 101) 8:21, 9:03, 10:03, doba jízdy 15 minut, 
- odjezd z Králova Pole (tarifní zóna 101) 8:25, 9:07, 10:07, doba jízdy 11 minut, 
- odjezd z Řečkovic (tarifní zóna 101) 9:10, 10:10, doba jízdy 8 minut, 
nebo autobusem linky 71, odjezd z Králova Pole - nádraží v 7:43 a 9:43, doba jízdy 24 minut. 
Je zakázán vstup do prostor v mapě označených symbolem 527.0 – privát a dále je zakázáno překonávání 
značky 524.0 – nepřekonatelný plot. Je také přísný zákaz vstupu do kolejiště i do prostor nádraží v průběhu 
závodu! Porušení těchto zákazů bude trestáno diskvalifikací. 

Závod probíhá za běžného dopravního provozu, dbejte proto vlastní bezpečnosti. Kategorie H12, 14, 16, 18, 
21C, 35, 55 a D21C, 21D a 35 přebíhají frekventované ulice Zahradní a Nádražní, po kterých je mimořádně 
vedena objížďka křižovatky ulic Náměstí 1. května a Legionářská. Dbejte při přebíhání těchto ulic zvýšené 
opatrnosti. Přes silnici je provizorní přechod pro chodce (v mapě není vyznačen). Nepřehledné místo 
přeběhu bude hlídáno pořadatelem. 

Všichni závodníci závodí na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za škody jimi způsobené. 
 
  
Funkcioná ři: ředitel:   Jana Tomanová 
  hlavní rozhod čí: Ondřej Toman 
  stavitel tratí:  Iva Janská 
 

 
Správný směr přejí pořadatelé z oddílu LBM. 

 



 


