
 
 

POKYNY K ZÁVODU 
 

4. závod Ligy Vysočiny 2015 – Mistrovství oblasti ve sprintu 
 

Datum:   sobota 18.4.2015 

 

Centrum restaurace Pančava, ul. Brtnická (výpadovka na Brtnici, Třebíč), Jihlava, v místě centra 

není možné parkovat. 

 

Příjezd:   POZOR, dálniční exit 112 ve směru z Brna na Prahu je zcela uzavřen. 

Pro příjezd ze směru od Brna tedy doporučujeme exit 119 a dále pokračovat přes obec 

Velký Beranov do Jihlavy. 

 

Parkování: bez organizace pořadatelem, na vyhrazených plochách dle níže uvedeného plánku. 

Využijte primárně parkoviště P1 (u firmy Geo-Ing, 49.3862492N;15.5936711E, viz 

http://mapy.cz/s/hhIt), je blíže k centru, po naplnění tohoto parkoviště je k dispozici 

parkoviště P2 (u firmy Jihlavan, 49.3897061N;15.5929792E, viz http://mapy.cz/s/hhIs). 

Značka zákazu vjezdu, která je umístěna před těmito parkovišti, pro závodníky neplatí. 

Cesta do centra závodu není z parkoviště značena, využijte přiloženého plánku, dále 

pokračujete směrem vpravo po modrobílých fáborkách. Neparkujte, prosím, ve 

vyznačeném závodním resp. zakázaném prostoru. Vedoucí oddílů, kteří dorazí 

autobusy, obdrží pokyny k parkování samostatně.   

 

Prezentace:  v centru závodu 9:00-9:30 hod. 

 

Popisy kontrol: budou k dispozici samoobslužným odběrem v centru závodu. 

 

Vzdálenosti:  parkování – centrum: 1300 m (P1), 1600 m (P2) 

   centrum – start: 750 m 

   centrum – cíl: 575 m 

 

Start:   intervalový, čas 00 = 10:00 

   Kategorie P startuje libovolně do času 60 na startovací krabičku. 

Kategorie HDR startuje libovolně od času 15 do času 60 na startovací krabičku. 

V rámci dodržování pravidel fair play prosíme doprovod kategorie HDR, aby nejdříve, 

pokud možno, absolvoval svůj závod.  

Cesta na start je vyznačena modrobílými fáborky, po této cestě překonávají závodníci 

frekventovanou silnici v místě přechodu pro chodce, dbejte zvýšené opatrnosti, 

zároveň prosíme závodníky v rámci jejich bezpečnosti, aby si cestu nezkracovali 

mimo tento přechod. 
 

Terén: ulice a sídlištní zástavba Jihlavy, doporučujeme obuv bez hřebů. 

 

Mapa: Nad Plovárnou, 1:4.000, e = 2,5m, stav březen 2015, hl. kartograf M. Kratochvíl, 

mapovali M. Kratochvíl a P. Kříž, mapový klíč ISSOM 2007, digitální tisk, není 

upravena vodovzdorně.  

 Zvláštní mapové symboly: černý křížek -  reklamní stojan, rozvodnice, altánek aj. 

      zelené kolečko - výrazný strom 

zelený křížek – vývrat    

http://mapy.cz/s/hhIt
http://mapy.cz/s/hhIs


 
 

 

Upozornění:  Závod probíhá za plného provozu. Dbejte zvýšené opatrnosti při přebíhání 

veškerých komunikací. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. 

Připomínáme, že dle použitého mapového klíče nesmí být překonávány objekty, 

které jsou v mapě zobrazeny jako nepřekonatelné, nezávisle na jejich skutečné 

překonatelnosti. Nedodržení bude nekompromisně trestáno diskvalifikací, poučte, 

prosím, o této skutečnosti své svěřence či méně zkušené kolegy (viz 

http://obmapy.shocart.cz/ISSOM2007cz.pdf)  

 

Zakázaný prostor: Veškeré okolí centra závodu vyjma cesty z parkoviště (viz přiložený plánek), cesty na 

start a pro odběhnuté závodníky i cesty z cíle (pro neodstartované je cesta zakázaná). 

Dle mapového klíče je mj. zakázán vstup do soukromých oblastí (značka 528) a do míst 

označených jako nebezpečná nebo nepřístupná oblast (značka 709 a 710). 

 

Cíl:  Mapy se v cíli odebírají do doby startu posledního závodníka. Cesta z cíle je značena 

zelenými fáborky, dále navazuje na cestu na start. Opět prosíme závodníky, aby si 

cestu nezkracovali mimo uvedený přechod pro chodce. 

 

Časový limit: 40 min pro všechny kategorie 

 

Čas vítěze:  předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina 

 

Systém ražení: SportIdent 

 

WC, mytí: v centru závodu 

 

Občerstvení: v cíli voda se šťávou, v centru závodu pohostinství 

 

Vyhlášení vítězů: Vyhlášeny budou všechny mistrovské kategorie a HDR, tedy vše mimo kategorií 

D21D, H21D a P. Ve veteránských kategoriích pouze vítěz. Vyhlášení se bude konat po 

skončení odpoledního závodu, předpokládáme v 17:00. 

 

Hlavní pořadatelé: ředitel závodu:  Eva Dokulilová 

hlavní rozhodčí:  Martin Kratochvíl, R1 

stavitel tratí:   Jan Čech, R3 

 

Předpokládané složení jury: Tomáš Matras (CHT), Daniela Nechanická (OSN), Petr Novohradský (PZR) 

 

Parametry tratí:  viz samostatná příloha 

 

Poděkování:  Statutárnímu městu Jihlava za umožnění uspořádání závodu na jeho pozemcích. Firmám GEO- 

  ING a Jihlavan za možnost využití parkovacích ploch.  

 

Pořadatelé přejí závodníkům správný směr a příjemný sportovní prožitek. 

 

Plánek parkování a cesty do centra:  

 

 



 
 

 
 


