
 

3. závod Ligy Vysočiny 2016 v OB 
Mistrovství oblasti ve sprintu 

 

tuto akci podporuje město Žďár nad Sázavou  

P o k y n y  p r o  ú č a s t n í k y  

 

 

Druh závodu: pěší denní závod jednotlivců ve sprintu s intervalovým startem a Mistrovství oblasti 
s rankingovým koeficientem 1,02 

Pořádající orgán: oblast Vysočina sekce OB ČSOS  

Pořádající subjekt: UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou, z.s.; oddíl OB  

Datum: sobota 23. dubna 2016  

Centrum: volná plocha u VOŠ a SPŠ Žďár nad Sázavou, vchod u Vodárenské ulice 
(49.5661008N, 15.9429064E); možnost postavení oddílových stanů 

Kategorie: mistrovské: H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H20*, H21C, H35, H45, H55, H65, 
D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D20*, D21C, D35, D45, D55  
* - kategorie DH20 mají společnou trať s DH21C 
POZOR – postup na M ČR: Seznam postupujících bude zveřejněn na stránce 
závodu v ORISu. Postupující v kategoriích DH16-18 budou automaticky přihlášeni; 
kdo nesouhlasí, zašle SMS. Postupující z kategorií DH20-21 budou přihlášeni až 
po zaslání potvrzující SMS. SMS budou akceptovány do neděle 24. 4. 2016 12:00 
na telefonním čísle 724 778 925. 
ostatní: D21D, H21D, HDR (linie) a P 

Prezence: sobota 23. dubna 2016, od 8.15 do 9.30 hodin v centru závodu; kategorie P do 10:00; 
dohlášky za zvýšený vklad (kromě HDR a P); SI: půjčovné 30Kč (kromě HDR a 
DH10-14 z oblasti Vysočina), od neregistrovaných závodníků bude vybírána záloha 
700Kč 

Parkování: osobní automobily - parkovací plochy ve městě; autobusy parkují na parkovišti 
u zimního stadionu, závodníci z nich mohou vystoupit na odstavné ploše před 
vchodem do školy 

Převlékání: oddílové stany, v budově pouze omezeně  

Vzdálenosti: Centrum – start 250 m – modro-bílé fáborky 
Cíl – v centru  

Start 00:  10.00 hod, intervalový  
Kategorie P startuje libovolně v čase od 10:00 do 11:10 (ve startovce má uveden 
čas 0), kategorie HDR startuje od 10:25. do 11:10. Tyto kategorie mají vlastní 
koridor a startují na startovací krabičku. Závodníci doprovázejíci HDR musí 
nejdříve běžet svůj závod. 

Cíl: Dobíhající závodník orazí na cílové čáře cílovou jednotku a vyčte co nejdříve SI čip 
(v centru). Mapy se odevzdávají a budou se vydávat po odstartování posledního 
závodníka. 

Uzavření cíle: 11:50 

Čas. limit: 40 minut pro všechny kategorie  

Systém ražení: SportIdent. Každý závodník je povinen provést před startem vynulování a kontrolu 
SI čipu a nechat si po doběhnutí co nejdříve odečíst údaje ze SI čipu do počítače 
(a to i v případě, že nedokončí závod!). V případě poruchy SI jednotky použije 
závodník mechanické ražení kleštěmi do políček R na mapě, na tuto skutečnost je 
závodník povinen upozornit ihned po doběhnutí pořadatele v cíli. 



Vyčítání čipů : v centru závodu.  

Mapa: Lísky, 1:4.000, jaro 2016, rozměr A4, mapový klíč ISSOM 2007; mapy nejsou 
vodovzdorně upraveny; mapoval Pavel Kříž 2015, revize: duben 2016 

Zvláštní mapové symboly:  zelené kolečko = výrazný strom, černý křížek = jiný umělý objekt                 

Popisy kontrol: Popisy ve formě piktogramů budou k dispozici na shromaždišti.  

Zakázané oblasti: Prostor sídliště rodinných domků východně od školy ohraničený ulicí 
Neumannovou a Novoměstskou včetně atletického hřiště. 

Zákaz: Připomínáme, že dle použitého mapového klíče nesmí být překonávány objekty, 
které jsou v mapě zobrazeny jako nepřekonatelné, nezávisle na jejich skutečné 
překonatelnosti. Podle mapového klíče platí i zákaz vstupu do soukromých oblastí 
(zn. 528 – privát, v prostoru závodu často i předzahrádky) a do míst označených jako 
nebezpečná oblast (709). Touto značkou je vyznačena velká část páteřní silnice, 
kterou překonávají delší tratě bezprostředně u kontroly 125. Respektujte pokyny 
pořadatelů, případně Městské policie. Chodníky podél komunikace jsou bez 
omezení. 

Terén: Městská zástavba, volné plochy v sídlišti a okolí, přilehlý lesík 

Předpokládaný čas vítěze: Dle soutěžního řádu.  

Občerstvení:  V cíli - šťáva. V centru - bufet s omezeným sortimentem. 

Hygiena: WC a mytí v budově školy  

Výsledky: Předběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru centra závodů.  
Konečné výsledky budou zveřejněny na webu (ORIS).  

Vyhlášení : Po skončení závodu, předpokládáme asi ve 12:20, vyhlašují se mistrovské kategorie, 
ve veteránských pouze vítěz. Závodníci kategorie HDR dostanou odměnu 
při vyčítání. 

Upozornění:  Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí. Závod bude probíhat bez omezení 
provozu na místních komunikacích, závodníci jsou proto povinni dodržovat pravidla 
silničního provozu. Používejte chodníky, při překonávání silnic se pozorně 
rozhlížejte. Dávejte pozor. 

Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možné pouze se souhlasem 
ředitelky závodu. 

Zdravotní zabezpečení: První pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. 
Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění. 
Poliklinika s LSPP je přes ulici. 

Jury:  Složení bude zveřejněno v centru 

Předpis: Závodí se dle platných pravidel OB a soutěžního řádu oblasti Vysočina  
Důrazně upozorňujeme majitele psů na dodržování článku 20.9 pravidel OB 

Protesty: Dle Soutěžního řádu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč. Případné protesty 
proti oficiálním výsledkům do 7. 5.2016 písemně na adresu:  
Petr Novohradský, Mánesova 7, Žďár n.S., PSČ 591 01 

Funkcionáři: Ředitelka závodu: Alena Rosecká  
 Hlavní rozhodčí: Petr Novohradský (R3)  
 Stavitel tratí: Pavel Kříž (R3) 

 

Děkujeme Městu Žďár nad Sázavou, Městské policii a VOŠ a SPŠ Žďár n. S. za podporu a vstřícné 
jednání. 

 

 Správný směr a pěkné zážitky Vám přejí pořadatelé z oddílu PZR 


