
POKYNY   

16.ročník tradičního závodu-“BUŘT 
cup“ 

3. Jihomoravská liga v  orientačním běhu 
závod systému Rankingu  s koeficientem 1.00 a veřejný závod 

  

Pořádající orgán:  Jihomoravská oblast ČSOS 

Pořádající subjekt:   SK Radioklub Blansko, z.s.  (RBK) 

 

Datum:   sobota  28. dubna 2018 

Centrum závodu:  Žďár okr. Blansko, Dělnický dům  a přilehlý dvorek, 49.4216463 N, 

16.7012 E 

Upozornění:  Do sálu a přísálí Dělnického domu bude zákaz vstupu v běžecké obuvi. 

 

Parkování : Pro přijíždějící je vyhrazeno parkování postupně na vyhrazených 

místech v obci, buďte ohleduplní, dbejte pokynů pořadatelů.  

Druh závodu: Jednorázový denní závod jednotlivců na krátké trati s pevným  

   pořadím kontrol a intervalovým startem 

Kategorie :  D/H10N, D/H10, D/H12, D/H14, D/H16, D/H18,  

D/H21C, D/H21D, D/H35, D/H45, D/H55,H65,P (příchozí), HDR 

(rodiče s dětmi), předpokládané časy vítězů dle Soutěžního řádu JmO   
 

Kategorie HDR je fáborkovaná 

 

Časový sled: Prezentace:  9.00 – až 10.00 

Start 00  = 10.30 , intervalově, kategorie HDR a P mají možnost 

startovat kdykoliv v čase 0-90, startují ze samostatného koridoru, čas 

startu orazí v startovací kontrole. 

 Uzavření cíle  14.00 

 

Vyhlášení výsledků: 14.00, první tři v žákovských kategoriích a H/D21C, ostatní kategorie  

vítězové 

 

Systém ražení: elektronické SI, při poruše SI kontroly označte 

náhradní políčka v mapě. Krabičky nebudou ! programovány v Air 

režimu, takže je nutno normálně "razit".  

 

 

Mapa:  HÁLIJE  1:10000, revize  04/2018, E=5m, mapový klíč ISOM2000, Pozor 

Mapoval Karel Truhlář, tisk CCB, vodovzdorná úprava PRETEX 

 

Terén:  Kopcovitý porostově pestrý s množstvím terénních detailů, 450 – 600 m.n.m. 

 

Popisy kontrol: Samoobslužně v centru. 

 



Vzdálenosti:  Centrum – start  1300 m   

 Centrum – cíl   1200m, cíl je nedaleko od startu 

   Centrum – parkoviště  0 - 400m 

 

Předpis:  Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu 

Jihomoravské oblasti ČSOS a Prováděcích pokynů JmO. pro rok 2018 

 

Protesty:  Písemně do rukou hlavního rozhodčího s vkladem 200,- Kč. Případné protesty 

proti oficiálním výsledkům lze zasílat na adresu hlavního rozhodčího: Jakub 

Šesták, Dvorská 86, 67801 Blansko 

 

Jury: budou osloveni Jan Fiala(BBM), Radim Kheil (PBM), Jan Procházka(TBM) 

 

Převlékání závodníků: V Dělnickém domě – zákaz vstupu v běžecké obuvi. Můžete využít i 

svoje dopravní prostředky 

 

WC:   V centru. Cestou na start a v blízkosti STARTU i CÍLE nebudou zřízeny- 

Mytí:   Nezabezpečujeme. Nabízí se možnost opláchnutí bez použití mýdla hned po 

doběhnutí  závodu v místním přírodním koupališti. Jinak omezeně v Centru. 

 

Občerstvení:  na shromaždišti po doběhu šťáva / voda.  

 V Dělnickém domě  je hospoda se základním sortimentem. Tradiční opékání 

špekáčků letos nebude, místní členové SDH budou v centru tepelně upravovat 

uzeniny a další pochutiny v udírně. 

 

Pořadatelé děkují společnosti SALM a.s. a Lesům České republiky, s.p. za umožnění 

pořádání tohoto závodu na jejich pozemcích.. 

 

Zvláštní poděkování patří obci Žďár za podporu při organizaci závodu. 

 

 

Správný směr přejí 

Pořadatelé z RBK 

 

 


