
Klub orientačních sportů MENISKOS Brno 
 

11. závod Jihomoravské ligy žactva, dorostu, dospělých a veteránů,  
veřejný závod. 

 

INFORMACE A POKYNY 
 
 
 
Centrum závodu: Brno, stadion T. J. Sokol Brno Žabovřesky (Rosnička), Jana Nečase 1a 
 
Prezentace: v sobotu 12. září 2015 od 9.00 h do 10.00 h v centru závodu. 
Dohlášky jsou možné pouze do počtu vakantů, poplatek za půjčení SI čipu je 10 Kč, v případě 
ztráty SI čipu je nutno zaplatit 800 Kč. 
 
Funkcionáři závodu: 
ředitel závodu : René Humlíček 
stavitel tratí : Petr Hrouda 
hlavní rozhodčí: René Humlíček 
 
Složení jury: bude oznámeno v den závodu.  
 
Mapa:  Rosnička, M= 1:4000, interval vrstevnic 5 m, mapováno 2005 revize 2012 a 9/ 2015 
mapový klíč ISSOM, laserový tisk, rozměr A4, vodovzdorná úprava. 

 
Popis terénu: Svah skalnatého kopce lesoparku Wilsonův les.  
Množství cest a pěšin, dobrá průběžnost s občasným podrostem. 
 
Popisy kontrol: tištěné na mapě a v centru závodů odběr formou samoobsluhy. 
 
Vzdálenosti:   
centrum - START: 200 m   
CÍL – centrum : 200 m  
 
Čas startu :   000 = 10.30 h, intervalově, 
startující v kategorii HDR a P mají vlastní startovní koridor, nemají určen startovní čas, mohou 
startovat libovolně v čase 000 – 060 dle pokynů startéra.   
 
Použitý systém ražení: elektronický Sport Ident, v případě selhání jednotky označte průchod na 
mapě do příslušných políček a ukažte na vyčítání. Po doběhu prosím co nejdříve vyčtěte čip, 
vyčítání v centru ( u prezentace). Vyčtení je povinné i v případě, že závod nedokončíte. 
 
Převlékání závodníků: na travnaté ploše stadionu a tribunách, možnost stavění oddílových 
stanů. 
 
Upozornění :   
zákaz vstupu na běžeckou dráhu v botách s hřeby, používejte přechody.  
Do areálu je zákaz vstupu se psy a celý areál je nekuřácký. 
Po běžecké dráze také prosím nejezděte s kočárky a na kolech. 
Udržujte čistotu. Děkujeme. 
 
Předpokládané časy vítězů kategorií: dle Soutěžního řádu Jihomoravské oblasti. 
 
Odebírání map v cíli nebude prováděno, mapa je do uzavření cíle tajná, dodržujte Fair Play. 



 
Časový limit: 60 minut. 
 
Uzavření cíle: po průchodu posledního závodníka, nejpozději v 13.00 hod. 
 
Vyhlašování výsledků:  cca od 12.00 hod. 
 
Protesty proti regulérnosti průběhu závodu přijímá hlavní rozhodčí (vklad 200 Kč). 
 
Občerstvení závodníků  na shromaždišti - čistá a ochucená voda (sirup).  
 
Následně můžete využít nabídky restaurace Rosnička.  
 
Zdravotní zajištění:  zdravotník bude přítomen na shromaždišti. 
 
Umývání a WC: v objektu v horní části areálu, značeno šipkami.  
 
Parkování vozidel nebude organizováno, parkujte v okolních ulicích.  
Dodržujte prosím dopravní předpisy a neomezujte vjezd do garáží. 
 
Důležité upozornění: vzhledem k probíhající rekonstrukci ulic Horova a Minská je komplikovaný 
příjezd. Používejte příjezd po ulici Zeleného, nebo od ulice Žabovřeské po ulici Bráfova. Ulice 
v okolí stadionu jsou většinou jednosměrné. Pokud můžete, přijeďte MHD, nebo na kole. 
V případě pěšího příchodu od nám. Míru nebo od ul. Barvičova prosím respektujte zakázaný 
prostor – během závodu je celý Wilsonův les závodním prostorem. 
 
 

Příjemný sportovní zážitek a správný směr přejí pořadatelé. 

 

 

 

Poděkování Všem, kteří podporují naši činnost. 

 


