
Pokyny 

O pohár města Ivančice 
 

Český pohár štafet v orientačním běhu 2016 (5. kolo) 

Česká liga klubů v orientačním běhu 2016 (6. kolo) 

Vyzývací pohár žactva v orientačním běhu 2016 (3. závod)  

Veřejný závod štafet v orientačním běhu 

 

Datum konání:  Neděle 5. 6. 2016 

Pořádající orgán:  Český svaz orientačních sportů, sekce orientačního běhu 

Pořádající subjekt:  Beta Ursus Orienteering, z.s. (BBM) 

Centrum:  Ivančice, louka na u řeky Jihlavy při cestě Ivančice-Moravské Bránice  

 (GPS 49.0845025N, 16.4099694E) 

Prezentace:  V centru závodu 8:30 – 9:30 hod.  

Parkování:  Na vyhrazeném místě podle pokynů pořadatelů. Bude vybíráno  

                                       parkovné 30 Kč/auto. Vzhledem k omezenému prostoru pro parkování 

                                       dodržujte pokyny pořadatelů. 

                                       Výpravy, které přijedou autobusem, vysadí závodníky ve vymezeném prostoru 

                                       pod „Železňákem“ , odjedou se otočit do Moravských Bránic a vrátí se zpět do 

                                       Ivančic zaparkovat do areálu firmy IVACAR Ivančice, spol. s r.o., Krumlovská  

                                       1430/30 (stejně jako v sobotu). V zájmu bezpečnosti vysedajících je nutné přijet 

                                       od Ivančic. 

Soupisky:  Vyplnění v systému ORIS – http://oris.orientacnisporty.cz nejpozději  

 do soboty 4. 6. 2016 do 20:00 hod. Výjimečně lze opravit soupisky 

 na prezentaci do 9.00 hod. 

Vzdálenosti:  Parkoviště – centrum  400-800 m  

 Centrum = start = cíl   

Mapa:  Réna (1:10000, E = 5m); mapovali Jan Drbal a Pavel Ptáček, stav duben 2016,  

                                        mapový klíč ISOM 2000; mapy budou vodovzdorně upraveny. Na zadní  

                                        straně mapy bude uvedeno číslo štafety/číslo úseku. 

Zvláštní mapové          Zelený křížek - vývrat 

značky:                          Zelené kolečko – výrazný strom 

                                       Černý křížek – umělý objekt 

                                       Hnědý křížek – plošinka 

Popisy kontrol:            Na mapách   

Prostor závodu:           Veškerý les v okolí parkoviště a centra, jedinou výjimkou je značená cesta  

                                        z parkoviště do centra. 

Zakázaný prostor:        Na mapě se nachází zakázaný prostor – bývalý lom. V mapě je označen vlastní  

                                        mapovou značkou 709.0, v terénu označen páskou – dbejte osobní bezpečnosti  

                                        a nevstupujte do zakázaného prostoru! 

Terén:  Středně kopcovitý terén v nadmořské výšce cca 300 m n.m., středně hustá síť

 komunikací,  smíšený les, ve svazích s výskytem kamenů a skalek, relativní

 převýšení 70m .  

 



 

Start:  00 = 10:00 hod (start ve vlnách podle jednotlivých kategorií): 

                                        00                H21 

                                        05                H18, H135, D135 

                                        10                D21, H105, D105 

                                        15                D18. MIX, H165, D165, H180 

                                        20                H14, D14 

                                        25                H12, D12 

 

Systém ražení:  Elektronický systém Sportident, jeden SI čip nesmí být v jednom závodě použit

 dvakrát. V případě poruchy SI jednotky je u kontrol se dvěma  SI jednotkami  

                                        nutné použít druhou SI jednotku, teprve při nefunkčnosti obou jednotek je  

                                        možné použít náhradní mechanické ražení do mapy. 

Směrné časy:                Dle přílohy 2 Soutěžního řádu soutěží sekce OB ČSOS. 

Hlavní funkcionáři:  Ředitel závodů:  Ladislav Ptáček 

 Hlavní rozhodčí:  David Aleš, R1  

 Stavba tratí:  Jan Fiala, R1  

Protesty:  Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle 

 Pravidel OB čl. 26. 1 osobně, podle čl. 26.2 poštou na adresu David Aleš,  

                                        Sladová 12, 602 00 Brno. 

Předpis:  Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu závodů sekce OB a

 Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB pro rok 2016. 

Startovní čísla:              budou vydávána na prezentaci vedoucím oddílů v době 8:30-9:30. 

Tratě:                              Tratě se kříží, věnujte zvýšenou pozornost správnému pořadí kontrol,  

                                         obzvláště v okolí centra a v závěrečném pytlíku. Některé kontroly jsou velmi  

                                         blízko u sebe (v souladu s pravidly), proto pečlivě kontrolujte kódy!  

 

Kategorie Úsek Délka Převýšení Počet kontrol 

H21 1.-3. 7,5km 290m 27 

D21 1.-3. 5,7km 225m 18 

H18 1.-3. 5,8km 290m 19 

D18 1.-3. 4,1km 180m 16 

H14 1.-3. 4,3km 155m 17 

D14 1.-3. 3,4km 125m 14 

H12 1.-3. 2,6km 85m 12 

D12 1.-3. 2,6km 85m 11 

H105 1., 3. 5,9km 280m 21 

 2. 4,4km 200m 17 

D105 1.-2. 4,4km 185m 15 

 3. 3,9km 170m 14 



H135 1., 3. 4,5km 180m 17 

 2. 4,1km 165m 14 

D135 1., 3. 4,1km 180 17 

 2. 3,5km 145m 13 

H165 1.,3. 4,2km 160m 17 

 2. 3,3km 135m 14 

D165 1.-3. 3,4km 140m 14 

H180 1.-3. 3,3km 135m 13 

MIX 1.-3. 4,5km 170m 16 

 

Organizace závodu:           Všichni závodníci odhazují svou mapu na označeném místě na doběhu.  

                                              Výdej map pro závodníky prvních úseků na startu. Pro další úseky  

                                              odebírá mapu v doběhovém koridoru předchozí úsek a předávka  

                                               probíhá předáním závodní mapy. Veřejný průběh a divácká kontrola jsou  

                                               3-6 minut před koncem. Na mapový start (začátek orientace) vede povinný  

                                               úsek o délce 170m. Cílová kontrola je umístěna za cílovou čarou. Závodníci  

                                               posledních úseků jsou povinni po průběhu cílovou čarou dodržovat cílové 

                                               pořadí až do okamžiku oražení cílové kontroly. 

Povinné úseky:                    Značeny fáborky nebo koridory: 

                                               start – mapový start 

                                               kontrola 84 - divácká kontrola 34 

                                               divácká kontrola 34 – začátek orientace do závěrečného pytlíku 

                                               sběrná kontrola 100 - cíl 

Vzorová předávka:             v 9:45 v centru 

Časový limit:                        210 minut pro štafetu 

Uzávěrka cíle:                      Po doběhu poslední štafety, nejpozději však 14:00   

Hromadný start  

posledních úseků:               12:30  

Jury:                                       Složení bude zveřejněno v centru po uzávěrce soupisek. 

Převlékání:                            Klubové stany v centru 

WC:                                         TOI - TOI v centru 

Mytí:                                       V lavorech v centru, řeka Jihlava 

Občerstvení:                          Neperlivá voda 0,33l po doběhu, v centru stánky a kafeterie 

Zdravotní služba:                  V centru pouze základní ošetření 

Vyhlášení výsledků:              V centru od 13 hod 

Upozornění:                           Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Zákaz vstupu na čerstvě  

                                                 osázené paseky. Prosíme o třídění odpadů, žluté pytle (plasty), černé  

                                                  (směsný odpad). Platí přísný zákaz vstupu na železniční most a  železniční  

                                                  trať! V těsné blízkosti centra je výběh pro koně, který je pod proudem. 

 

Správný směr přejí pořadatelé. 



                                

 
 

 

 

 


