
 5. závod Ligy Vysočiny 2016 v orientačním běhu 
Pokyny k závodu 

 
Druh závodu: klasická trať  
Pořádající orgán: Český svaz orientačních sportů.  
Technické provedení: oddíl OB TJ Růžená, RUZ  
Datum: Neděle 8. května 2016  
Centrum závodů: Kulturní dům, Řídelov, GPS: 49.2356581N, 15.4059825E 
Kategorie:  H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, D10,  
  D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, HDR, P.  
  Kategorie HDR, H10N a D10N mají své tratě značené oranžovými fáborky.  
Prezentace:  Neděle 8. května 2016 od 8.30 do 9:15 hodin v centru závodu  
Parkování:  Osobní automobily na louce, parkovné 10 Kč/ automobil.  
  Dbejte pokynů pořadatelů!!!  
  Autobusy na parkovišti u KD, budou navádět pořadatelé.  
Převlékání:  Ve vlastních dopravních prostředcích a v centru závodu v sále kulturního domu. 
  Do sálu je zákaz vstupu v obuvi s hřeby. Udržujte prosím čistotu a pořádek v 
  sále.  
Vzdálenosti:  Parkoviště OA – centrum závodů: do 200 m.  
  Parkoviště autobusů – centrum závodů: 100 m.  
  Centrum – start: 1 000 m (modrobílé fáborky).  
  Cíl – centrum:  500 m  
  Cesta na start vede okolo cíle a téměř celá po komunikaci III. třídy. Dbejte  
  zvýšené opatrnosti!  
Start 00:  10:00 hodin, intervalový, startovní listiny na shromaždišti.  
  Kategorie P a HDR se mohou dostavit na start kdykoliv v průběhu startu a startují 
  podle pokynů startéra, nejpozději však do času 65. Tyto kategorie budou mít 
  vlastní koridor a start na startovací krabičku.  
Cíl:   Dobíhající závodník orazí na cílové čáře cílovou jednotku a vyčte co nejdříve SI 
  čip (v centru). V případě poruchy některé ze SI kontrol nahlásí tuto skutečnost v 
  cíli a pořadatel mu odebere mapu pro kontrolu ražení v mapě.  
Čas. limit:  150 minut pro všechny kategorie.  



Systém ražení: SportIdent, při poruše použijte náhradní mechanické ražení. Každý závodník je 
  povinen provést vynulování a kontrolu SI čipu a je povinen si nechat odečíst údaje 
  ze SI čipu do počítače (a to i v případě, že nedokončí závod).  
Vyčítání čipů: v centru závodu. Zkontrolujte si podle startovní listiny oddílu čísla čipů, případné 
  opravy nahlaste na prezentaci. Při ztrátě čipu půjčeného pořadatelem je účtována 
  částka 800,- Kč.  
Mapa:  Míchova skála, 1:10 000, E 5m, rozměr A3, stav srpen 2015 pro kategorie:  
     DH10N - DH14, D45, D55, H55, H65, P, HDR 
  Míchova skála, 1:15 000, E 5m, rozměr A4, stav srpen 2015 pro kategorie: 
       D16 - D35, H16 - H45 
  hlavní kartograf M. Kratochvíl, P. Matula, M. Píro. Mapa není vodovzdorně  
  upravena. Mapa se v cíli neodevzdává, dodržujte prosím fair play.  
 
Terén:  Vysočinský zvlněný, místy kamenitý podklad, střední hustota komunikací,  
  porostově rozmanitý. Doporučujeme krytí celých dolních končetin. V některých 
  částech lesa probíhá těžba, dbejte zvýšené opatrnosti.  
Popisy kontrol: Popisy ve formě piktogramů budou k dispozici na shromaždišti.  
Předpokládaný čas vítěze: Dle Soutěžního řádu.  
Občerstvení:  V cíli pro všechny závodníky šťáva, na trati občerstvovačky s vodou. V centru 
  dále pohostinství a prodejní stánek – limo, káva a čaj, párky, polévka, buchty, atd.  
Záchody:  V centru závodu WC v kulturním domě (zachovávejte čistotu!).  
Výsledky:  Předběžné výsledky budou vyvěšovány v prostoru centra závodů. Konečné  
  výsledky budou zveřejněny v systému ORIS.  
Zdravotní zabezpečení: Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. Bezplatná lékařská pomoc je 
  poskytována pouze po doběhu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník 
  hradí ze svého zdravotního pojištění.  
Ředitel závodu: Eva Kubešová  
Hlavní rozhodčí: Hana Polednová, R3  
Stavitelé tratí:  Luboš Jelínek, R3 
  Václav Kodys 
Jury: Klusáček Martin (TTR), Voborníková Eva (CTB), Beneš Jan (SJH) 
Protesty: Dle Soutěžního řádu hlavnímu rozhodčímu s vkladem 200 Kč.  
Vyhlášení: Po skončení závodu v cca 13:30 v žákovských kategoriích a všichni účastníci HDR 


